
Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83 - 16036 

Avegno (GE) Italy 
Tel. (+39) 0185 7887 870
Fax (+39) 0185 7887 970

sales@enacare.it • www.enacare.it
File: Depliant Ena oral Care NL v2_3_07-2013

Voel u altijd fris en
zelfverzekerd: 
buitenshuis, op
kantoor en in uw
vrije tijd. 
Zorg dat u 
Ena Oral Care 
altijd bij u heeft.

Het geheim 
van uw glimlach

Kiss
Me

Gemakkelijke mondhygiëne,
zelfs buitenshuis. 

De kit die uw glimlach verfraait,
waar u ook bent,

heel gemakkelijk, heel snel
ECKMK:

1 mondspray 
5  tandenpoetsdoekjes
1 interdentale borstel 

1 tandfloss met spiegeltje

Loser & Co GmbH  Vertrieb von Dentalprodukten
Benzstrasse 1c - D -51381 Leverkusen

Tel.: +49-2171-706670 • Fax.: +49-2171-706666
www.loser.de • info@loser.de

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...
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HYGIËNE BINNEN HANDBEREIK
• Met chloorhexidine met antiseptische eigenschappen:

een eenvoudige manier om dagelijks tandplak te helpen
voorkomen

• Met fysiologische zoutoplossing: effectief tegen infecties
en cariës 

• Gepatenteerd systeem

FRISHEID OP ZAK
• Mondspoeling zonder na te spoelen
• Ideale formulering tegen bacteriën
• Effectief tegen halitose
• Frisse mintsmaak,  zonder drijfgas en alcohol

POCKETVERPAKKING
• PFTE (teflon), ultrasterk en glad flossdraad
• Voor effectievere  reiniging
• Elegante “creditcard”-verpakking met spiegeltje 

(Wit flossdraad, gewaxt)
• Tevens verkrijgbaar in handige dispenser 

(Grijs flossdraad, ongewaxt)

Een goede 
mondverzorging is
van kinds af aan 
belangrijk om cariës
en tandvleesontste-
kingen te voorko-
men en de mond
een leven lang
gezond te houden. 

Kiss
MMee

Tandenpoetsdoekjes 
Voor mondhygiëne 
buitenshuis

Mondspray
Tegen bacteriën en
slechte adem

GEMAKKELIJKE “ZELFCONTROLE”
• Praktisch en handig  
• Om moeilijk  bereikbare gebieden in de mond 

te controleren en de mondhygiëne te helpen 
verbeteren

SNELLE AANSLAGVERWIJDERAAR /  VLEKKENGUM
• Verwijdert snel  aanslag van tabak, koffie en thee
• Geen andere reinigingsmiddelen nodig

Mondspiegeltje
Voor het controleren van de minder
goed zichtbare gebieden 
in de mondholte

Aanslagverwijderaar/
Vlekkengum
Verwijdert snel 
tandaanslag

Multifunctionele 
tandpasta 
Laag schurende  werking
(RDA=25) Beschermt het
gebit en de tandheelkundige
restauraties

INNOVATIEF  DESIGN
• Gepatenteerde,  innovatieve  golvende borstel,  die zich

perfect aanpast aan de anatomie van tanden en kiezen
• Ergonomische handgreep en hygiënisch  beschermkapje
• Met teflon beklede roestvrijstalen draad. Ook ideaal

rondom implantaten

Interdentale borstels
Voor optimale verwijdering 
van  tandplak  en 
voedselresten 

small medium

Inhoud van 
Kiss Me Kit

Inhoud van 
Kiss Me Kit

Inhoud van 
Kiss Me Kit

Inhoud van 
Kiss Me Kit

large

FRISHEID EN ZELFVERTROUWEN
• Aangename smaak
• Irriteert het tandvlees niet
• Versterkt het glazuur 
• Tegen tandgevoeligheid 
• Voor natuurlijk witte tanden

BESCHERMENDE WAS
• Beschermende wasstrip 

voor orthodontische apparatuur

ECDB1 10 stuks• ECDB1B 50 stuks met chloorhexidine
ECDB2 10 stuks • ECDB2B 50 stuks met fysiologische zoutoplossing

ECKM1 1 stuk

ECIF1 1 stuk

ECE6S 6 stuks 
ECE6M 6 stuks
ECE6L 6 stuks

ECOM 1 stuk

ECEPB 75 ml. 

ECTS 1 stuk

Tandfloss
Voor perfecte
reiniging van 
interdentale
ruimtes

THE SECRET OF YOUR SMILE THE SECRET OF YOUR SMILE
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