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Vienkartinė servetėlė. Sveikata ir saugi higiena nuo kūdikystės
Tokios pat charakteristikos kaip Digital Brush su chlorheksidinu, bet
suvilgyta fiziologiniu skysčiu.

su fiziologiniu skysčiu

• Jokių kontraindikacijų
• Idealiai tinka dažnam naudojimui
• Rekomenduojama kūdikiams
• Idealiai tinka pieniniams dantims
• Idealiai tinka žmonėms su ribotomis judėjimo

galimybėmis
• Patogu naudoti slaugytojams

Gyvenimas prasideda be
bakterijų Jūsų burnoje...
Vaikystėje įgyti geri burnos higienos
įgūdžiai padeda išvengti karieso,
dantenų infekcijų ir išsaugoti puikią
burnos ertmės būklę visą gyvenimą.

Vienkartinė servetėlė. Švarinanti ir antiseptinė, su chlorheksidinu
Tiesiog apvyniokite aplink pirštą ir perbraukite per dantis bei dantenas po
kiekvieno valgio, kai nėra galimybės pasinaudoti dantų šepetėliu. Tokiu būdu
pašalinsite maisto likučius ir bakterijas, taigi užkirsite kelią dantų apnašų
susidarymui.

ECDB110 vnt.
ECDB1B50 vnt.Yra KISS ME KIT rinkinyje

su chlorheksidinu 

•Antiseptinės savybės
•Itin praverčia, kai negalite naudotis šepetuku:
•burnos higiena ne namuose
•pooperacinė burnos higiena
•Pašalina maisto sukeltą dantų pigmentaciją, saugo Jūsų dantų baltumą

Servetėlės naudojimo
instrukcija: kartokite
vertikalų judesį nuo
dantenų link dantų per
visą dantų lanko ilgį.
Darykite tai iš abiejų
lanko pusių – iš vidinės
ir išorinės.
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ECDB210 vnt.
ECDB2B50 vnt.
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Bukas galiukas
plokštiems dantų 
paviršiams

Kit
Rinkinukas, pagerinantis Jūsų šypseną... kur bebūtumėte!
Darbe, laisvalaikiu, kad visada savimi pasitikėtumėte, turėkite kišenėje
Kiss Me Kit!

ECKMK 5 Digital Brush servetėlės – 1 Tarpdančių šepetėlis 
     1 Tarpdančių siūlas su veidrodėliu – 1 Burnos gaiviklis

Burnos gaiviklis
Naikina blogą kvapą ir bakterijas

• Ideali formulė kovai su bakterijomis
• Efektyvus prieš halitozę
• Gaivaus mėtų skonio
• Be alkoholio ir dujų
• Purškite tiesiai į burnos ertmę

Perspėjimas: nepurškite į akis

Yra KISS ME KIT rinkinyjeECKM1 20 ml burnos gaiviklio 

oral
spray

Tarpdančių šepetėliai

ECE3L 3 didelis 
ECE6L 6 didelis 

ECE3S 3 mažas 
ECE6S 6 mažas 

ECE3M 3 vidutinis
ECE6M 6 vidutinis 

• Patentuota anatominė dvigubos bangos forma
optimaliai pašalina apnašas ir maisto likučius iš
tarpdančių

• Nailoniniai šereliai išlaiko formą (liesdamiesi su
paviršiumi susilenkia, po to vėl būna tiesūs)

• Laikiklis ergonomiškas, patogus suimti
• Šepetėlis turi kamštelį
• Nerūdijančio plieno viela dengta teflonu,

nebraižo, todėl galima naudoti aplink implantus

MAŽAS VIDUTINIS DIDELIS

ø nuo 1,2 iki 4 mm
ilgis 10 mm

ø nuo 1,6 iki 5 mm
ilgis 14 mm

ø nuo 2,2 iki 6 mm
ilgis 16 mm

iPasirinkite tinkamą dydį, pagal Jūsų tarpdančius. Viršutiniame žandikaulyje
šepetuką į tarpdantį įveskite judesiu nuo dantų apačios viršaus link.
Apatiniame žandikaulyje atlikite tokį pat veiksmą pagal dantų augimo kryptį.
Švelniu, įžambiu judesiu pajudinkite šepetėlį mažiausiai 3 kartus, kad
pašalintumėte apnašas ir maisto likučius.

Daugiafunkcinė dantų pasta
Mažai abrazyvi (25 RDA) formulė

ECEP 75 ml.

• Malonaus skonio
• Nedirgina dantenų
• Stiprina emalį
• Mažina dantų jautrumą
• Švelniai balina dantis
• Sudėtyje nėra SLS, parabenų
• Sudėtyje yra 0.09% natrio fluorido (900 ppm)
• Pakuotė – plastikinė tūbelė su 

aliuminio folijos sluoksniu viduje

iNaudojimas su rankiniu arba elektriniu
dantų šepetėliu: kartokite vertikalų judesį
nuo dantenų link dantų per visą dantų
lanko ilgį. Darykite tai iš abiejų lanko pusių
– iš vidinės ir išorinės.

ECIF1 yra KISS ME KIT rinkinyje

Kreditinės kortelės formos pakuotėje 
su veidrodėliu, kad puikiai išsivalytumėte 

dantis būdami ne namuose
ECIF1 10 m balto siūlo 
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PTFE Dental Tape
Filo Interdentale a nastro in PTFE
Fil dentaire / Cinta dental en PTFE
PTFE Zahnseide

Resistente
Scorrevolezza
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Tarpdančių siūlas 
• Siūlas iš PTFE itin atsparus ir glotnus
• Juostelės formos, veikia didesnį danties plotą

iRekomenduojame naudoti šį instrumentą tik
tiems, kurių tarpdančiai nėra per siauri, kad
būtų galima saugiai įvesti siūlą. Primename,
kad tarpdančių siūlas efektyviausias priekinių
dantų tarpdančiuose.

ECPW 5 vaško juostelės

ECTS 1 vnt.

Guminis dantų polyras

• Jis greitai pašalina tabako, kavos
ir arbatos dėmes

• Nereikia naudoti papildomų
medžiagų

• Lengva naudoti ant ortodontinių kabių ir vielų
• Yra vaško ir silikono

Apsauginis vaškas ir silikonas
Idealu naudoti su ortodontinėmis kabėmis

• Praktiška ir patogu
• Galima apžiūrėti sunkiau pasiekiamas 

burnos ertmės vietas ir tokiu būdu 
koreguoti dantų priežiūros įgūdžius 

Burnos ertmės veidrodėlis sunkiau matomų vietų patikrai

ECOM 1 vnt.

ECPW1 3 silikono juostelės

iPatrinkite polyru dėmę kelis kartus, kol ji
išnyks. Naudokite smailų galiuką tarp
dantų ir buką galiuką ant kitų dantų
paviršių.

iUžlipdykite mažą
gabaliuką vaško ar
silikono ant kabės ar
vielos. Prieš lipdy-
dami nusausinkite tą
plotą. 

Smailus galiukas
tarp dantų

Mažas šepetėlis yra
KISS ME KIT rinkinyje

Standartinė pakuotė
riedėti 50 mt

ECIFW baltas vaškuotas siūlas 50 mt. 


