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Kiedy pracujesz,
kiedy odpoczywasz,
kiedy bawisz się, a
nawet w trakcie 
podróży
zawsze miej ze sobą
świeżość i pewność
siebie 
Ena Oral Care!

Świeży oddech 
i higiena 
gdziekolwiek 
jesteś 

Kiss
MMee

Olśniewający uśmiech 
zawsze i wszędzie 

w kilku prostych 
krokach

ECKMK:
1 spray do ust 

5 Digital brush 
1 szczoteczka międzyzębowa 

1 nić dentystyczna z lusterkiem

Micerdent
ul. Elektoralna 17 A lok. 15  

00-137 Warszawa
Tel. (22) 620 8152

620 2987 • 603 99 7373
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hIgIEna w zasIęgU ręKI
• z chlorheksydyną: właściwości antyseptyczne, prosty,

codzienny sposób na zapobiegania zapaleniom dziąseł i
odkładaniu się płytki nazębnej

• z roztworem soli fizjologicznej: łagodne oczyszczanie
dziąseł i zębów, nawet tych pierwszych

• chronione patentem
• wchodzą w skład zestawu Kiss Me

ŚwIEżOŚć I PEwnOŚć 
• skuteczność płynu do płukania ust
• idealnie zwalcza bakterie
• długotrwale i skutecznie niweluje nieświeży oddech
• nie zawiera alkoholu, ani gazów
• świeży smak mrożonej mięty

zawszE POD ręKą 
• PTFE materiał o znakomitej gładkości i ultra wytrzymałości
• nitka jest niezbędna dla uzyskania lepszego oczyszczenia

przestrzeni pomiędzy zębami
• eleganckie opakowania „Credit Card”  z lusterkiem

nauka prawidłowego
czyszczenia zębów
już od dziecka 
pomaga uniknąć w
przyszłości próchnicy
i chorób dziąseł oraz
zachować zdrowe 
i piękne zęby  
przez całe życie

Kiss
MMee

Chusteczki 
jednorazowe 
do higieny jamy
ustnej

spray do ust przeciwko  
bakteriom i nieświeżemu
oddechowi

łatwa „ samO-KOntrOla”
• praktyczne i poręczne
• umożliwia sprawdzenie wszystkich ubytków oraz 

skontrolowanie poprawności czyszczenia zębów

ODPlamIaCz DO zębów
• usuwa plamy po tytoniu, kawie czy herbacie
• nie wymaga żadnych dodatkowych środków

wspomagających działanie

lusterko zewnątrzustne
zobacz nawet trudno
dostępne rejony jamy
ustnej

gumeczka, która szybko i
skutecznie usuwa 
przebarwienia, 
zapewniając 
jasny uśmiech. 

specjalistyczna, 
wielozadaniowa pasta 
do zębów i wypełnień
Delikatna formuła pasty 
nie niszczy szkliwa – niska
ścieralność (25 rDa)
Chroni zęby oraz dba o
dobrą kondycję i utrzymanie
połysku wypełnień 

szczoteczka
międzyzębowa
Optymalne oczyszczanie
i usuwanie płytki oraz  
pozostałości pokarmu

mały średni

wchodzi w skład zestawu 
KISS ME KIT

wchodzi w skład zestawu 
KISS ME KIT

wchodzi w skład zestawu 
KISS ME KIT

wchodzi w skład zestawu 
KISS ME KIT

duży

KOmPlEKsOwE DzIałanIE
• wzmacnia szkliwo
• dba o dobry wygląd wypełnień
• zmniejsza nadwrażliwość
• łagodnie rozjaśnia zęby  

zalecana po zabiegu wybielania
• nie podrażnia dziąseł 
• przyjemny, świeży smak 

OChrOnny wOsK
• kostka ochronna do zamków 

ortodontycznych

ECDB1 10 szt. • ECDB1B 50 szt. z chlorheksydyną
ECDB2 10 pz. • ECDB2B 50 szt. z roztworem soli fizjologicznej

ECKM1 1 szt.

ECIF1 1 szt.

ECE3S 3 szt. • ECE6S 6 szt.

ECOM 1 szt. 

ECEP 75 ml.

ECTS 1 szt.

nitka dentystyczna 
Perfekcyjne 
oczyszczenie 
przestrzeni
międzyzębowych

sEKrEt twOjEgO UŚmIEChU sEKrEt twOjEgO UŚmIEChU

InnOwaCyjny Kształt
• zastrzeżony patentem kształt podwójnej fali, perfekcyjnie

dopasowuje się do kształtu przestrzeni pomiędzy zębami
• bardzo łatwe do wprowadzenia, ergonomiczna rękojeść i

higieniczna zatyczka
• cieniutki drucik wykonany jest ze stali nierdzewnej pokrytej

tytanem, szczoteczki idealne do higieny jamy ustnej dla
użytkowników implantów




