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Kiss
Me
Лесно поддържате
оралната хигиена
дори когато сте
извън офиса!
Коплект, който подобрява
Вашата усмивка,
където и да сте само с
няколко лесни стъпки !
ECKMK:
1 Спрей за уста
5 Почистващи кърпички
1 Интердентална четка
1 Конец за зъби с огледало

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
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Във Вашия офис,
когато имате
свободно време,
когато пътуватевинаги се чувствате
свежи и самоуверени!
Ena Oral Care винаги
във Вашата чанта!
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ХИгИена ВъВ ВашИТе ръце

ТайнаТа на ВашаТа уСмИВКа!

навикът за грижа
за зъбите още от
детска възраст
предотвратява
появата на кариеси, възпаления на венците, а
също така и поддържането
на
добра
орална
хигиена за цял
живот!

• с хлорхексидин; антисептични свойства;
ежедневен навик, който Ви помага да
предотвратите плаката
• с физиологичен разтвор – ефективен срещу
инфекции и кариеси
• патентована система
included in the
KISS ME KIT

джобна СВежеСТ

• идеална свежест срещу бактерии
• ефективен срещу лошия дъх
• свеж ментов вкус без алкохол

ЛеСна И бърза ПроВерКа
Почистваща кърпичка
еднократна почистваща кърпичка за
орална хигиена, дори
когато сте навън

огледало за уста
за да проверите
по-малко достъпните
места в устната кухина

ECDB1 10 pcs. • ECDB1B 50 pcs. with Chlorhexidine
ECDB2 10 pcs. • ECDB2B 50 pcs. with Physiological Solution

Kiss
Me

included in the
KISS ME KIT

ECOM 1 pc.

Писалка за отстраняване
на петна бързо премахва
петната по зъбите

Кiss me спрей
орален спрей срещу
бактрериите и лошия дъх

included in the
KISS ME KIT

included in the
KISS ME KIT

• бързо премахва петна от цигари,
кафе, чай
• без да е необходима употребата
на други медикаменти

СВежИ И уВеренИ
Конец за зъби
за перфектно
почистване на
апроксимални
контакти

енамел Плюс
многофункционална
паста за зъби; формула
с ниска абразивност /25
RDA/; с грижа за
Вашите зъби и директни
възстановявания

ECIF1 1 pc.

ECEP 75 ml.

ИноВаТИВен дИзайн

• патентован иновативен днвойно-вълнест косъм,
перфектно адаптишращ се към всички зъби
• ергономична дръжка и хигиенична капачка
• метална нишка, покрита с неръждаема стомана,
идеална за почистване около импланти

ПИСаЛКа С гумИчКа за бързо
оТСТраняВане на ПеТна

ECTS 1 pc.

ECKM1 1 pc.

КомПаКТен Конец за зъбИ

• ултра устойчив и гладък
• дентална лента за по-ефективно почистване
• елегантна „кредитна карта” в комплект с огледало

• практичен и полезен
• за да проверите „скритите” места в
устната кухина - с грижа за
оралната хигиена

•
•
•
•
•

приятен вкус
без да наранява венците
за по-здрав емайл
за по-малко чувствителнос
меко избелващо действие

ПредПазен ВоСъК
• за ортодонтски брекети
Интердентални четки
за оптимално
почистване на плака и
хранителни остатъци

ECE3S 3 pcs. • ECE6S 6 pcs.

small

medium

large

ТайнаТа на ВашаТа уСмИВКа!

