
مسواک فوکوس پروکلین

 طراحی مدرن دو بخشی بدنه مسواک 

 الیافی با ابعاد بلند و کوتاه جهت
پاکسازی بهینه فواصل بین دندانی و سطوح دندان

 طراحی ارگونومیک 

 الیاف تمام ته گرد جهت محافظت 
از مینای دندان و بافت لثه

 مجهز به زبان پاک کن

 دارای الیاف بلند و کوتاه جهت پاکسازی بهینه سطوح و فواصل بین دندانی
 استفاده از مواد ضد لغزش در تولید دسته مسواک

 طراحی در دو نوع نرم و متوسط

مسواک فوکوس

بارکدنام محصول
Focus Pro Clean Quttro-Medium7610196016780
Focus Pro Clean Quttro-Soft7610196016759
Focus Pro Clean-Hard7610196001526
Focus Pro Clean-Medium7610196001557
Focus Pro Clean Twin-Medium7610196001588
Focus Pro Clean-Soft7610196001564
Focus Pro Clean Twin-Soft7610196001595



MATRIX
Protection

مسواک ماتریکس

 الیاف تماما ته گرد شده جهت 
محافظت از مینای دندان

 طراحی منحصر به فرد دسته مسواک جهت جریان 
هوا و جلوگیری از تعریق دست هنگام مسواک زدن

 دو ردیف الیاف بلند زرد رنگ جهت 
پاکسازی فضای بین دندانی

 مجهز به چندین ردیف الیاف با ابعاد متفاوت جهت پاکسازی 
بهینه سطوح دندانی

 دارای دو ردیف الیاف به رنگ زرد با ارتفاع بلند نسبت به 
سایر الیاف ها جهت نفوذ به فواصل بین دندانی

 مجهز به دسته   شبکه ای جهت نفوذ و جریان هوا و جلوگیری 
از تعریق دست

مسواک ماتریکس
بارکدنام محصول

Matrix Protection-Hard7610196002523
Matrix Protection-Medium7610196002516
Matrix Protection Twin-Medium7610196004121
Matrix Protection-Soft7610196002509
Matrix Protection Twin-Soft7610196004145



WHITE
PEARLمسواک پرل وایت

 برش الیاف ها منطبق با آناتومی طبیعی 
دندان ها برای تمیزی هرچه بیشتر

 طراحی ارگونومیک دسته

 مرواریدهای آبی رنگ)سیلیکا( جهت سفید کردن دندان ها

 مجهز به الیاف دارای مرواریدهای آبی رنگ )سیلیکا( در نوک برس مسواک جهت سفید 
کردن دندان ها و جلوگیری از زرد شدن آن ها

 گوی های گرد آبی رنگ به مرور در آب دهان حل شده و باعث سفیدی دندان ها می شوند.
 مجهز به الیاف با ارتفاع متفاوت جهت پاکسازی بهینه سطوح دندان ها و فضای بین دندانی

 طراحی در سه نوع نرم، متوسط و سخت

بارکدنام محصولمسواک پرل وایت
 Pearl White-Hard7610196064514
Pearl White-Medium7610196064545
Pearl White Twin-Medium7610196064576
Pearl White-Soft7610196063852
Pearl White Twin-Soft7610196063883



مسواک فلکسی بل

 محل قرارگیری انگشت شست 
برای راحتی هرچه بیشتر

 طراحی ارگونومیک بی نظیر

 دارای الیاف متقاطع جهت نفوذ 
به فواصل بین دندانی و پاکسازی 

بهینه سطوح دندان ها

 دارای Active Tip )الیاف بلند نوک برس مسواک 
جهت پاکسازی دندان های عقبی و خلفی(

بهینه   پاکسازی  جهت  متقاطع  به صورت  و  متفاوت  ارتفاع  دو  با  الیاف  چیدمان   
سطوح دندان ها و فضای بین دندانی

 طراحی و ساخت دسته به صورت ارگونومیک جهت سهولت در مسواک زدن
 طراحی در سه نوع نرم، متوسط و سخت

مسواک فلکسی بل
بارکدنام محصول

Flexible With Travel Cap-Hard7610196002677
Flexible With Travel Cap-Medium7610196002547
Flexible With Travel Cap-Soft7610196002530
Flexible Twin-Medium7610196002707
Flexible Twin-Soft7610196002691



بارکدنام محصول
Flexible Head With Travel Cap-Hard7610196003667
Flexible Head With Travel Cap-Medium7610196003650
Flexible Head With Travel Cap-Soft7610196003582
Flexible Head Twin-Medium7610196004442
Flexible Head Trio-Medium7610196004640
Flexible Head Quattro-Medium7610196005951
Flexible Head Twin-Soft7610196004435
Flexible Head Trio-Soft7610196004633
Flexible Head Quattro-Soft7610196006323

مسواک فلکسیبل هد

 طراحی ارگونومیک دسته با گردن منعطف شکل جهت
دسترسی آسان به دندان های عقبی و خلفی

Active Tip دارای 

 داری ُبرس انعطاف  پذیر با دو لوال
جهت کاهش فشار وارده بر دندان و لثه 

 زبان پاک کن

 طراحی و ساخت ُبرس انعطاف پذیر با 2 عدد لوال جهت باز شدن هنگام مسواک زدن و کاهش فشار وارده بر دندان و لثه
 دارای Active Tip )سه ردیف الیاف بلند نوک ُبرس مسواک جهت پاکسازی دندان های عقبی و خلفی(

 چیدمان منحصر به  فرد الیاف، به منظور امکان تمیزی بهینه دندان ها و فضای بین آن ها
 طراحی W شکل دسته مسواک مطابق با ارگونومی دست 

 مجهز به زبان پاک کن
 طراحی در سه نوع نرم و متوسط و سخت

مسواک فلکسیبل هد



اکتیو ِکر

اکتیو ِکر

قرارگیری  راحت  مکان  همراه  به  ارگونومیک  دسته   
انگشت شست احساس لذت بخشی را به هنگام استفاده 

برای شما به ارمغان می آورد.

 وجود برجستگی های منحصر بفرد در برس این مسواک سبب 
و  شده  منطبق  دندانها  مختلف  سطوح  با  راحتی  به  تا  می شود 
فضای بین دندانی و پشت دندان ها به راحتی پاکسازی شوند.

 برس قابل تعویض به حفظ مواد اولیه استفاده 
شده در مسواک کمک می نماید و از محیط زیست 

محافظت می نماید.

بارکدنام محصول
Active Care-Soft7610196003513
Active Care-Soft-Medium7610196002769

 مسواک اکتیو ِکر تریزا به صورت فعال دندان ها و فضاهای بین دندانی را 
پاک سازی می نماید و پالک ها و باکتری ها را به صورت کامل از بین می برد.



مسواک فیل گود اسمارت کلین

 گردن انعطاف پذیر مسواك فشار
بیش از حد در هنگام مسواك زدن را جذب می کند.

 الیاف سفید رنگ با ارتفاع بلند خود سطوح خارجی دندان ها و فضای 
بین دندانی را کامال پوشش داده و الیاف میانی و کوتاه تر باالترین میزان 

پاکسازی در سطح افقی دندان ها را فراهم می سازند.

 مجهز به دسته ارگونومیک
جهت کنترل مطلوب دست در حین مسواک زدن

 24 رنگبندی متنوع با تصاویر بسیار جذاب، قدرت انتخاب  شما را افزایش می دهد. 
 این مجموعه متنوع و بسیار زیبا، تنوع زیادی را در مسواك زدن روزمره ایجاد می کند.

مسواک فیل گود اسمارت کلین

بارکدنام محصول
Feel Good-Medium-Twin7610196022033
Feel Good-Soft-Twin7610196022002
Feel Good-Soft7610196021944
Feel Good-Medium7610196021975



مسواک کول اند فرش

 طراحی ارگونومیک

 الیاف قرمز برای تمیز کردن فضای بین دندانی 
 زبان پاک کن

 الیاف تمام ته گرد

 مجهز به الیاف ته گرد جهت پاکسازی مالیم و موثر سطوح دندانی
 طراحی و چیدمان الیاف به صورت مقعري جهت انطباق کامل با دندان های آسیایی 

 مجهز به الیاف بلند و زاویه دار به رنگ قرمز در وسط ُبرس مسواک جهت پاکسازی 
فضای بین دندانی

 دارای دسته ارگونومیک ضد لغزش
 دارای زبان پاک کن

 طراحی در دو نوع نرم و متوسط

مسواک کول اند فرش

بارکدنام محصول
Cool & Fresh With Travel Cap-Medium7610196005340
Cool & Fresh Twin-Medium7610196019125
Cool & Fresh With Travel Cap-Soft7610196005326
Cool & Fresh Twin-Soft7610196019156



مسواک پرفکت وایت

 طراحی ارگونومیک دسته مسواک
همراه با محل قرارگیری انگشت جهت نگهداری آسان

 زوائد منحصر به فرد جهت عدم لغزش
انگشت و راحتی دست

 الیاف اسفنجی منحصر به فرد جهت
سفید کنندگی بیشتر دندان ها و ماساژ لثه

 زبان پاک کن

 مجهز به الیاف ته گرد جهت پاکسازی مالیم و موثر سطوح دندانی و محافظت
از مینای دندان و بافت لثه

 دارای الیاف اسفنجی با خاصیت سفیدکنندگی و مناسب برای ماساژ لثه ها
 دارای الیاف بلند و زاویه دار برای تمیز کردن فضای بین دندان ها

 طراحی دسته مسواک متناسب با آرگونومی دست
TPE استفاده از مواد ضد لغزش 

 مجهز به زبان پاک کن
 طراحی در دو نوع نرم و متوسط

مسواک پرفکت وایت

بارکدنام محصول
Perfect White-Medium7610196004107
Perfect White Twin-Medium7610196065276
Perfect White-Soft7610196004084
Perfect White Twin-Soft7610196006064



WHITE

مسواک پروفیالکت وایت

الیاف  فشرده  و  به فرد  منحصر  بسیار  چیدمان   
مسواک جهت پوشش کامل سطوح دندانی و برداشتن 

حداکثر پالک میکروبی

 الیاف نازک با چیدمان مارپیچی
جهت پاکسازی بهینه دندان

 محل قرارگیری 
انگشت شست

 طراحی ارگونومیک بی نظیر و استفاده از متریال عالی و لوکس

 مجهز به الیاف کاماًل ته گرد شده جهت محافظت از مینای دندان و بافت لثه
 طراحی و چینش 42 دسته الیاف سفید و آبی رنگ به صورت فشرده و مارپیچی جهت پاکسازی 

بهینه سطوح و فضای بین دندانی
 القای حس جذابیت و پاکیزگی در مصرف کننده با بهره گیری از رنگ آمیزی و طراحی متفاوت

 طراحی دسته به صورت ارگونومیک

مسواک پروفیالک وایت

بارکدنام محصول
Profilac White-Medium7610196020534
Profilac White-Soft7610196020503



پروفیالک کامپلت پروتکشن

پروفیالک کامپلت پروتکشن

 بریستل هاى هاى منحصر به فرد این 
مسـواك حـداکثر پـاکیزگى را بـراى 

سطوح دندان ها به ارمغان مى آورد.

 بریستل هاى بین دندانى این مسواك 
دسترسى عمیق به فضاى بین دندانى 

را میسر مى سازد.

 دسترسى آسان به عقب ترین 
دندان ها به واسطه پاورتیپ

 بریستل هاى کامال ته گرد این مسواك 
از آسیب به لثه در حین مسواك زدن 

جلوگیرى مى کند.

 نحوه قرار گیرى فوق العاده مسواك در دست 
و همچنین هدایت آسان آن روى دندان ها به 

دلیل طراحى ارگونومیک منحصر به فرد
 روکش شفاف صدفى روى قسمت هاى 
داخلى مات، ظاهر حرفه اى و زیباى این 

مسواك را به ارمغان آورده است.

 تمیز کردن بدون نقص نقاط دور 
از دسترس به واسطه ُبرس نازك 

و متراکم مسواك

بارکدنام محصول
PROFILAC COMPLETE PROTECTION-Soft7610196016919
PROFILAC COMPLETE PROTECTION-Medium7610196016889
PROFILAC COMPLETE PROTECTION WITH MIRROR-Soft7610196016919
PROFILAC COMPLETE PROTECTION WITH MIRROR-Medium7610196016889



مسواک اکسترا پروکلین

 6 ردیف الیاف با چیدمان ضربدری جهت پاکسازی 
بهینه فواصل بین دندانی از پالک های میکروبی و 

بقایای مواد غذایی

 طراحی دسته مسواک به صورت ارگونومیک 
برای حرکت هرچه بهتر دست.

 طراحی و ساخت بالشتک اطراف سر مسواک جهت جلوگیری
از فشار وارده بر لثه هنگام مسواک زدن

 دارای الیاف با چیدمان ضربدری در دو اندازه: بلند برای تمیز کردن فضای بین دندانی و کوتاه برای تمیز کردن سطوح دندان ها
 دارای Active Tip )الیاف بلند نوک مسواک جهت تمیز کردن دندان های عقبی و خلفی(

 مجهز به زبان پاک کن
TPE دارای دسته ضد لغزش مسواک از جنس 

 طراحی در دو نوع نرم و متوسط

مسواک اکسترا پروکلین

بارکدنام محصول
Extra Pro Clean-Twin-Medium7610196004626
Extra Pro Clean-Twin-Soft7610196004619



بارکدنام محصول
Extra White-medium7610196018050

مسواک اکسترا وایت
FOR SMOKERS

 الیاف با چیدمان ضربدری شکل جهت 
پاکسازی بهینه سطوح دندانی و فضای 

بین دندانی

 زبان پاک کن جهت برداشتن 
پالک میکروبی از روی زبان

 مرواریدهای آبی رنگ)سیلیکا(
جهت سفید کردن دندان ها

 دسته حجیم با طراحی ارگونومیک 
جهت حرکت راحت دست

مسواک اکسترا وایت
 بسیار مناسب برای افرادی که سیگار می کشند.

 دارای Active Tip با مرواریدهای آبی رنگ )سیلیکا( در 3 ردیف برای سفید کردن دندان هایی 
که در اثر استعمال دخانیات و یا نوشیدن چای و قهوه تغییر رنگ داده اند.

 چیدمان الیاف بصورت ضربدری )x-shape( جهت پاکسازی بهینه سطوح و فواصل بین دندانی
 دارای زبان پاک کن برای از بین بردن پالک های روی زبان

 طراحی دسته ضد لغزش و حجیم برای استفاده راحت  



مسواک پرواینتردنتال

 طراحی ارگونومیک

 محل قرارگیری انگشت شست

 الیاف بین دندانی بسیار نازک و نرم 
در دو الیه که به راحتی به فضای بین 
دندان ها نفوذ کرده و باعث پاکسازی 

فضای بین دندانی می شوند. 

 بالشتک پالستیکی نرم اطراف مسواک جهت محافظت 
از لثه به هنگام مسواک زدن

 طراحی بریستل ها به صورت 2 الیه با ارتفاع بلند جهت پاکسازی سطوح دندانی و 
نفوذ به فواصل بین دندانی

 دارای اجزا پالستیکی نرم و اسفنجی در دور تا دور برس مسواک برای محافظت از لثه
 پاکسازی بیش از 3 برابر فواصل بین دندانی نسبت به مسواک های معمولی

 طراحی دسته مسواک به صورت ارگونومیک
 طراحی شده در دو نوع نرم و متوسط

مسواک پرواینتردنتال

بارکدنام محصول
Pro Interdental With Travel Cap-Medium7610196063968
Pro Interdental With Travel Cap-Soft7610196063975
Pro Interdental Twin-Medium7610196020312
Pro Interdental Twin-Soft7610196020183



مسواک ِاکسترا پرو ویتال

 دارای براش های بسیار نرم اسفنجی
جهت پاکسازی و ماساژ لثه

 پشت ُبرس مسواک دارای زبان پاک کن نرم، 
جهت حذف پالک و کاهش بوی بد دهان

 مجهز به دسته آرگونومیک

vitalising
for vital & extra clean teeth

 مجهز به الیاف کامال ته گرد جهت محافظت از سطوح دندان ها و بافت لثه
 فیالمنت های بلند و زاویه دار این مسواک نهایت پاکیزگی را برای دندان ها و فضای بین 

دندانی به ارمغان می آورد.
 مجهز به الیاف اسفنجی بسیار نرم در اطراف برس مسواک جهت پاکسازی و ماساژ لثه

 دارای اکتیو تیپ جهت سهولت دسترسی به نقاط دور از دسترس
 بسته بندی به صورت 2تایی

 دارای الیاف با چینش ضربدری جهت پاکسازی بهینه سطوح دندانی

مسواک ِاکسترا پرو ویتال

بارکدنام محصول
Toothbrush Extra Pro Vital-Twin-Soft7610196021586
Toothbrush Extra Pro Vital-Twin-Medium7610196021555



ِبی بیمسواک
Baby  مجهز به الیاف بسیار نرم مطابق با 

دندان و بافت لطیف دهان کودکان. 

 برس بسیار کوچک مسواک به صورت ویژه 
برای دهان کوچک نوپایان طراحی شده است.

 دارای نشانگر خمیر دندان
)جهت قرارگیری مقدار مناسب خمیر دندان(

 محل قرارگیری انگشتان با استفاده 
از متریال و طرح مخصوص

 طراحی ارگونومیک مخصوص کودکان

 مجهز به الیاف کامال ته گرد و بسیار نرم جهت تاثیر مالیم و ایمن بر دندان های شیری اطفال
 دارای نشانگر خمیر دندان جهت جلوگیری از آسیب به کودکان زیر 3 سال هنگام بلعیدن خمیر دندان

 تشویق کودکان به استفاده از مسواک و ترغیب والدین به کسب تجربه ای زیبا

مسواک بی بی

بارکدنام محصول
Baby Extra Soft7610196004657



 محل قرارگیری انگشت شست 
و استفاده از طراحی بسیار جذاب 

مخصوص کودکان

 طراحی ارگونومیک مخصوص کودکان

 دارای نشانگر خمیر دندان
)جهت قرارگیری مقدار مناسب خمیر دندان(

 دارای ُبرس بسیار کوچک با فیالمنت های بسیار نرم جهت جلوگیری از آسیب به مینای دندان و بافت لثه
 دارای نشانگر خمیر دندان جهت استفاده بهینه از خمیر دندان

 دارای دسته جذاب جهت تشویق کودکان به استفاده از مسواک و ترغیب والدین به کسب تجربه ای زیبا

مسواک کید

بارکدنام محصول
Kid Twin7610196017848



مسواک یانگ اسمارت کلین

انتخاب بی نظیر
برای کودکان

 ترکیب الیاف بلند و کوتاه برس مسواک 
سبب ارتقاء عملکرد آن گردیده است.

 محل قرارگیری بسیار نرم انگشت شست 
و راحتی بیشتر در هنگام مسواک زدن

 قسمتی ویژه جهت پرینت 
تصاویر جذاب برای کودکان

 اندازه و شکل برس مسواک کامال با 
آناتومی دهان کودکان مطابقت دارد.

 دارای الیاف کامال ته گرد و نرم مناسب برای دندان و لثه کودکان و نوجوانان
 مسواکی بسیار زیبا و جذاب مناسب برای کودکانی که در مرحله انتقال از 

دندان شیری به دندان اصلی هستند.
 طراحی ارگونومیک دسته مسواک مناسب با اندازه دست کودکان

مسواک یانگ ِاسمارت کلین

بارکدنام محصول
Young Edition Twin  7610196005678
Young Edition  7610196004022

Smart Clean



مسواک مسافرتی تراول TRAVEL

 مسواک تاشو مسافرتی با طراحی بی نظیر جهت دوری از آلودگی محیطی
 دارای الیاف کامالًً ته گرد جهت جلوگیری از آسیب به مینای دندان و بافت لثه

 چیدمان فیالمنت ها در 5 ردیف با ارتفاع متفاوت جهت پاکسازی سطوح دندانی از پالک میکروبی 
 طراحی شده در اندازه بسیار کوچک، کم جا و سبک

 مجهز به خمیر دندان 15 میل جهت استفاده راحت در سفر

مسواک مسافرتی

 الیاف تمامًا ته گرد برای 
پاکسازی مالیم و موثر

 چیدمان الیاف در پنج ردیف با ارتفاع متفاوت 
جهت پاکسازی بهینه سطوح و فواصل بین دندانی

 دسته تاشو جهت سهولت حمل 
و نقل و حفاظت در مقابل آلودگی 

بارکدنام محصول
Travel-Medium7610196003971
Travel With Toothpaste Perfect White 15ml-Medium7610196004015



مسواک ارتودنسی براکت کلین

 طراحی ارگونومیک

 الیاف با دو سطح ارتفاع
)بلند و کوتاه(

 الیاف کاماًل ته گرد

 طراحی و ساخت الیاف ُبرس مسواک به صورت Bi-Level با دو سطح ارتفاع
  الیاف میانی کوتا ه تر جهت انطباق با دستگاه ارتودنسی و پاکسازی براکت ها

  الیاف کناری بلندتر جهت پاکسازی سطوح دندانی اطراف براکت ها و زیر بریج ها
 طراحی دسته زیبا با استفاده از متریال کامالًً شفاف

مسواک ارتودنسی براکت کلین
 طراحی شده برای پاکسازی فضای بین براکت ها در دندان های ارتودنسی شده، 

زیر بریج ها، اطراف دندان های ایمپلنت شده و فواصل قوسی شکل دندان ها
 تهیه شده از 30 تکه نخ دندان با عصاره نعنا با دوطرف مومی و نازک جهت 

عبور راحت از زیر پل های دستگاه ارتودنسی و زیر بریج ها و...
پالک ها ی  تمام  و  شده  حجیم  دهان  بزاق  با  برخورد  اثر  در  دندان  نخ  این   

میکروبی و بقایای مواد غذایی را از اطراف و سطوح دندانی پاکسازی می کند.

نخ دندان اکسپرت فالس

بارکدنام محصول
Bracket Clean7610196020152
Expert Floss-

Dental Floss Expert Floss



INTERDENTAL BRUSH
مسواک بین دندانی

 ُبرس بسیار نازک با الیاف ته گرد 
مناسب با انواع فواصل بین دندانی

 ظاهر شفاف و مدرن

 در پوش محافظ و بهداشتی
کمک به افزایش طول دسته

)0,8 mm(ISO 1

)0,9 mm(ISO 2

ISO 0 )0,6 mm(

(1,1 mm)ISO 3

(1,3 mm)ISO 4

(1,6 mm)ISO 5

 مسواک را بدون فشار وارد فضای بین دندان هایتان کرده و به آرامی و به طور مایل از باال به پایین برای فک باال و از 
پایین به باال برای فک پایین در بین فضا ی دندان ها حرکت دهید.

 مسواک بین دندانی برای ماساژ لثه نیز استفاده می شود، لذا به منظور خون رسانی بهتر به بافت لثه در فواصل بین 
دندانی از مسواک بین دندانی مناسب استفاده می کنند. این کار باعث می شود لثه نسبت به هجوم باکتری مقاوم شده 

و کمتر آسیب ببیند.
 جهت پاکسازی اطراف دندان های ایمپلنت شده و زیر دستگاه ارتودنسی نیز از این نوع مسواک استفاده می شود. به این 
ترتیب که مسواک را مابین پالک ایمپلنت و همچنین زیر بریج های ارتودنسی قرار داده و به آرامی با حرکات رفت و 

برگشت بین پالک ها و سطوح دندانی زیر بریج ها را تمیز می کنیم . 

چگونه از مسواک بین دندانی استفاده کنیم

بارکدنام محصول
Interdental brushes 0.6mm7610196022262



مسواک پرو سنسیتیو

 اجزای پالستیکی و اسفنجی نرم در دور تا دور
برس مسواک از آسیب وارده به لثه هنگام مسواک زدن 

جلوگیری مي کند.

 الیاف کامالًً ته گرد شده

 مجهز به دسته ارگونومیک
با محل قرارگیری انگشت شست

الیاف  با  خارجی برس مسواک  دایره  نرم در  بسیار  الیاف   ترکیب 
آورده  را فراهم  لثه ها  ماساژ  و  تحریک مالیم  امکان  آن  میانی  نرم 

و همزمان با پاکسازی دندان ها از آسیب به لثه جلوگیری مي کند.

 زبان پاک کن بسیار نرم 
برای حذف پالکهای روی زبان

 مسواکی با الیاف بسیار نرم مناسب برای بعد از جراحی لثه, دندان های حساس و لثه ملتهب
 الیاف بسیار نرم ابریشمی برس مسواک در دو الیه بیرونی و داخلی، ضمن پاکسازی سطوح 

دندانی، از مینا و بافت لثه محافظت می کند.
 دارای اجزای پالستیکی نرم و اسفنجی در دورتا دور برس مسواک جهت جلوگیری از آسیب 

وارده به لثه هنگام مسواک زدن

مسواک پرو ِسنسیتیو

بارکدنام محصول
Pro Sensitive-Ultra Soft7610196003766



مسواک پروفیالکت فاین تیپ

 محل قرارگیری انگشتان

 طراحی ارگونومیک

 دارای الیاف کاماًل ته گرد با ارتفاع
متفاوت جهت پاکسازی بهینه مرز
بین دندان و لثه

 دارای ُبرس کوچک جهت نفوذ
به مناطق دور از دسترس دهان

 36 دسته فیالمنت با ابعاد بلند و کوتاه جهت پاکسازی بهینه سطوح دندانی و مرز بین دندان
و لثه به جهت جلوگیری از تحلیل لثه

 امکان بهبود بسیاری از التهابات لثه و مقابله با تحلیل و خونریزی آن و رفع بوی بد دهان
 دارای تنوع رنگی در دسته مسواک با طراحی شفاف و لوکس

مسواک پروفیالک فاین تیپ

بارکدنام محصول
Profilac Fine Tip With Travel Cap-Sensetive7610196005708
Profilac Fine Tip-



مسواک دنتور براش )دندان مصنوعی( DENTURE BRUSH

 الیاف زاویه دار نوک مسواک جهت 
تمیز کردن پایه دندان مصنوعی

 گردن زاویه دار مسواک برای
کنترل بیشتر در هنگام استفاده

)Full Denture( مخصوص دندان مصنوعی متحرک 
 قابلیت از بین بردن هرچه بیشتر پالکهای میکروبی

مسواک دندان مصنوعی
بارکدنام محصول

Denture brush7610196001250



 دسته ارگونومیک، فاقد لغزش

زبان پاک کن TONGUE CLEANER-Double Action

 استفاده از تکنولوژی نوین جهت پاکسازی سطح زبان از پالک میکروبی و جلوگیری از بوی بد دهان
 عملکرد دوگانه به صورت همزمان:

    اسکرابر: جهت برداشت پالک های میکروبی از اطراف زبان
    لبه نرم سفید: جهت برداشت پالک های میکروبی ازقسمت  وسط و نرم  زبان

 طراحی مناسب زبان پاک کن به منظور جلوگیری از ایجاد حالت تهوع هنگام برخورد شی خارجی به انتهای زبان

زبان پاک کن
 اسکرابر

 قسمت نرم

بارکدنام محصول
Tongue-cleaner double action7610196004480



 برس بسیار فشرده 
مخروطی شکل

Precision & Implant Clean
جهت افزایش طول عمر دندان ایمپلنت شده باید موارد زیر را رعایت کنیم:

 مراجعه کامل به دندانپزشک طبق برنامه ارائه شده و چکاپ کامل دندان های ایمپلنت شده و دندان های اطراف
 رعایت رژیم غذایی نرم و عدم فشار به دندان های ایمپلنت شده 

 رعایت کامل بهداشت دهان و دندان شامل استفاده از مسواک استاندارد، نخ دندان و مسواک مخصوص ایمپلنت جهت پاکسازی اطراف دندان 
ایمپلنت شده

 مجهز به برس با الیاف فشرده مخروطی شکل جهت دسترسی به نقاط دور از دسترس
 طراحی الیاف برس به  صورت بسیار فشرده و متمرکز جهت پاکسازی بهینه

 افزایش دسترسی به اطراف دندان های ایمپلنت شده و پاکسازی این فضاها از بقایای مواد غذایی و پالک میکروبی
توجه: برای پاکسازی اطراف دندان های ایمپلنت شده و زیر پروتز از مسواک ایمپلنت استفاده می شود، به این ترتیب 
که مسواک را مابین پالک های ایمپلنت قرار داده و به آرامی با حرکات رفت و برگشت بین پالک ها را تمیز می کنیم. 

مسواک بین دندانی ایمپلنت

بارکدنام محصول
Precision and Implant Clean7610196020343



بارکدنام محصول
Hygienebox7610196002721

Hygienebox

 درپوش برس مسواک جهت حفظ بهداشت و جلوگیری از آلودگی
مجهز به منافظ ریز جهت نفوذ هوا و خشکی سریع برس و جلوگیری از رشد باکتری

محافظ مسواک



Dental Flossنخ دندان

 برش دهنده نخ دندان 
از جنس استیل

 پنجره شفاف برای مشخص 
شدن میزان نخ باقیمانده

 محل قرارگیری انگشتان 
برای برش نخ

 درب لبه دار برای بازشدن آسان توسط 
افراد راست دست و چپ دست

 مناسب برای دندان های با فضای بین دندانی بسیار کم و فشرده
 حرکت راحت نخ دندان از فواصل بین دندانی بسیار فشرده با استفاده از موم سطح نخ دندان و پاکسازی بهینه فضای بین دندانی

 قابلیت انحالل موم نخ دندان در بزاق دهان و عدم آسیب به مینای دندان ها
 طول نخ 40 متر 

نخ دندان ایزی وکس

 دارای الیافی از جنس نایلون با پوشش وکس و سیلیکا
 پاکسازی فضای بین  دندانی از پالک میکروبی و رنگ دانه های رسوب کرده در اثر نوشیدن چای، قهوه و استعمال دخانیات

 ممانعت از تشکیل مجدد پالک در فضای بین دندانی
 طول نخ 40 متر

نخ دندان پرو وایت

بارکدنام محصول
Dental Floss Easy Waxed-Mint )40m(7610196002608
Dental Floss Pro White-Mint )40m(7610196000031



Dental Flossنخ دندان

 برش دهنده نخ دندان 
از جنس استیل

 پنجره شفاف برای مشخص 
شدن میزان نخ باقیمانده

 محل قرارگیری انگشتان 
برای برش نخ

 درب لبه دار برای بازشدن آسان توسط 
افراد راست دست و چپ دست

 دارای قابلیت پهن و نازک بودن نخ دندان
 مناسب برای لثه های حساس و آسیب دیده و عدم آسیب به لثه به دلیل خاصیت ارتجاعی نخ دندان

 مناسب برای رفع پوسیدگی های نوع اول به دلیل وجود فلوراید بر روی نخ دندان
 کمک به مقاوم سازی مینای دندان

 طول نخ 25 متر

نخ دندان سوپر اسالید

 مناسب برای دندان های فاصله دار و ارتودنسی شده
 دارای خاصیت انبساطی و حجیم شدن نخ دندان در برخورد با بزاق دهان و حذف کامل پالک های میکروبی از فواصل بین دندانی

 ضخامت نخ دندان باعث باال رفتن عملکرد نخ دندان در تمیز کردن فضای بین دندانی می شود.
 طول نخ 40 متر

نخ دندان کامفورت ِاکسپندر

بارکدنام محصول
Dental Floss Super Slide-Mint (25m)7610196001199
Dental Floss Comfort Expander-Mint )40m(7610196001205



Dental Flossنخ دندان

 حاوی کربن فعال و مناسب برای پاکسازی فواصل بین دندانی از رسوب رنگدانه های نوشیدنی های پر رنگ و دخانیات
 کربن فعال داخل نخ دندان زغالی به رنگدانه های سطوح دندانی چسبیده و آنها را از فواصل بین دندانی پاکسازی می کند.

 طول نخ 40 متر 

نخ دندان زغالی)چارکل(

بارکدنام محصول
Dental Floss-Active Clean-60m7610196023726



ویساژ

 پایه نگهدارنده خوش فرم آن موجب حفظ 
بهداشت و صرفه جویی در فضا می شود.

 برس دستگاه قادر به پاکسازی کامل و مالیم پوست های نرمال و ترکیبی می باشد.
شکل بهینه سر برس باعث پاکسازی دقیق صورت می شود.

 پاکسازی آرایش صورت 4 برابر موثر تر از پاکسازی معمولی
 ضد آب: همچنین می توان زیر دوش از آن استفاده کرد.

ویساژ سونیک کلینسینگ سیستم

 قابل شارژ: پوشش مربوطه 
را باز و دستگاه را شارژ 

نمایید. برای لذت از پاکسازی 
طوالنی مدت.

 30000 فیالمنت ابریشمی و 
نرم پوست را به آرامی و دقت 
از آلودگی ها پاکسازی می کنند.

بارکدنام محصول
Visage-Sonic Cleansing System7610196021449



مسواک برقی سونیک پاور

Pro Interdental

 دارای الیاف دو الیه بسیار نازک، نرم و 
ابریشم گونه که به  راحتی به فضای بین 
دندان نفوذ کرده و باعث پاکسازی بهینه 

فضای بین دندانی می شود.

 طراحی دسته مسواک به صورت 
ارگونومیک جهت استفاده راحت

 دارای دو رشته از الیاف: الیاف بلند ابریشمی بسیار نازک و نرم برای پاکسازی کامل فضای بین  دندانی و الیاف 
کوتاه برای پاکسازی پالک  میکروبی از سطح دندان 

 26000 ارتعاش اولترا سونیک در هر دقیقه با افزایش نسبت پاکسازی فضاهای بین دندانی بیش از 9 برابر توسط الیاف بین دندانی منحصر به  فرد.

 قابلیت تعویض آسان و سریع ُبرس مسواک
قابلیت تعویض آسان و سریع ُبرس مسواک، حداکثر بعد از 3 ماه که این زمان از طرف دندان پزشکان 

نیز توصیه می شود.

 سیستم بسیار قدرتمند و در عین حال کوچک برای شارژ دستگاه
قابلیت شارژ پذیری بی نظیر. سیستم شارژ مسواک سونیک پاور تریزا به شما این امکان را می دهد که با یک دفعه شارژ کامل، بیش از یک ماه از مسواک استفاده کنید.

بارکدنام محصول
Battery Toothbrush Sonic Power Pro Interdental-Soft7610196000307
Electrical Toothbrush Sonic Power Pro Interdental-Soft7610196000260
Replacement Set Sonic Power Pro Interdental Twin-Soft7610196000338



مسواک برقی سونیک پاور

Complete Protection

 طراحی بی نظیر دسته به صورت ارگونومیک

 دارای قابلیت تعویض
ُبرس مسواک

Complete Protection

 مجهز به الیاف کاماًل ته گرد با ارتفاع متفاوت و در زوایای مختلف جهت پاکسازی کامل پالک میکروبی

 26000 ارتعاش اولترا سونیک در هر دقیقه با بیش از 30 درصد افزایش پاکسازی سطوح دندان ها.

 قابلیت تعویض آسان و سریع ُبرس مسواک

 قابلیت شارژ پذیری بی نظیر. سیستم شارژ مسواک سونیک پاور تریزا به شما این امکان را می دهد که با یک بار شارژ کامل، بیش از یک ماه از مسواک استفاده کنید.

مسواک سونیک پاور

بارکدنام محصول
Battery Toothbrush Sonic Power Complete Protection-Medium7610196077637
Electrical Toothbrush Sonic Power Complete Protection-Medium7610196000277
Electrical toothbrush Replacement Set Sonic Power Complete Protection-Twin-Medium7610196000345



مسواک برقی کودک سونیک پاور

Young Edition

 طراحی ارگونومیک بی نظیر

ارتفاع  با  مسواک  الیاف  چینش  و  طراحی   
متفاوت جهت پاکسازی بهینه سطوح دندان ها 

و فضای بین دندانی

 قابلیت تعویض آسان و سریع
دارای قابلیت تعویض آسان و سریع ُبرس مسواک

حداکثر بعد از 3 ماه که این زمان از طرف دندان پزشکان نیز توصیه می شود.

Young Editionمسواک سونیک پاور

 مجهز به الیاف نرم و کامال ته گرد جهت پاکسازی مالیم و موثر سطوح دندانی و فضای بین دندان ها
 دارای طراحی جذاب با رنگ بندی شاد، مشوق نوجوانان جهت استفاده از مسواک

 قابلیت شارژ با باطری

بارکدنام محصول
Battery Toothbrush Sonic Power Young Edition-Soft7610196003117
Battery Toothbrush Replacement Set Sonic Power Young Edition-Twin-Soft7610196000352



بین دندانی اسپیس براش

بارکدنام محصول
Trisa Space Brush Professional   7640142299943

 فیالمنت های عمودی فضاهای مجاور دندانی را تمیز می کنند.

 پیکربندی سه لبه اسپیس براش تریزا با فضاهای بین 
بین  کامل فضاهای  پاکسازی  و  بوده  کامال منطبق  دندانی، 

دندانی با دسترسی مشکل را فراهم می سازد.

 صفحه های منحصر به فرد، نرم و سفید کننده، 
به حذف کامل باقیمانده مواد غذایی و تغییر رنگ 

فضای بین دندانی کمک می کنند.

 فیالمنت های افقی طول خط لثه را پاک کرده و 
از التهاب لثه  جلوگیری می کنند.

 طراحی ارگونومیک دسته، حرکت آسان برای 
اسپیس براش را فراهم می کند.

 با توجه به اینکه به آرامی و نرمی بین 
فضاهای بین دندانی حرکت می کند، لثه ها 

را به آرامی ماساژ می دهد.

 در مقایسه با سایر تولید کنندگان هیچ 
آسیبی به لثه وارد نمی کند.

 اسپیس براش، یک براش بین دندانی ویژه بدون هیچ سازه فلزی و با قابلیت ارتجاعی بسیار باال می باشد.
 انعطاف پذیری باالی آن دسترسی آسان به فضاهای بین دندانی را ممکن می سازد.

 نوک کامال گرد و نرم اسپیس براش با قرارگیری راحت در فضاهای بین دندانی و ماساژلثه کاربری راحت 
و بدون درد را برای مصرف کننده فراهم می کند.

بین دندانی اسپیس براش



مسواک فلکسیبل وایت

 دارای براش های بسیار نرم اسفنجی
جهت پاکسازی و ماساژ لثه

 پشت ُبرس مسواک، مجهز به زبان پاک کن نرم، 
جهت حذف پالک و کاهش بوی بد دهان است.

 بریستل  های سفید کننده مخصوص، به تغییر 
رنگ دندان ها و سفید شدن آنها کمک می کنند.

 مجهز به دسته آرگونومیک

 قسمت منعطف برس و گردن مسواک فشارهای وارده 
به دندان و لثه را تنظیم می کند و امکان پاکسازی کامل 

دندان ها و لثه را فراهم می آورد.

 برس انعطاف پذیر این مسواک فشار وارده بر دندان را تنظیم می کند و امکان تمیز کردن 
کامل دندان ها و لثه ها را فراهم می آورد.

 پیکربندی خاص بریستل ها، موجب پاکیزگی بهینه دندان ها و فضاهای بین دندانی می شود. 
 دسته آرگونومیک و راحت، امکان قرارگیری انگشت شست را به آسانی میسر می سازد.

بارکدنام محصولمسواک فلکسیبل وایت
Toothbrush Flexible white-Soft7610196008426
Toothbrush Flexible white-Twin Pack-Soft7610196008716
Toothbrush Flexible white-Medium7610196008495
Toothbrush Flexible white-Twin Pack-Medium7610196008747

FLEXIBLE
 WHITE



مسواک بین دندانی اینتردنتال ست

بارکدنام محصول
Interdental-Set7610196000864

INTERDENTAL SET

 دسته راحت با طراحی ارگونومیک 
جهت سهولت در استفاده

 محل قرارگیری برس
 قسمت نرم برای

جلوگیری از آسیب به لثه

 شیار ثابت سازی سیم برس

 دسته ارگونومیک فاقد لغزش

 مخصوص پاکسازی فضای بین دندانی، اطراف براکتها و زیر بریج ها
 دارای دو نوع برس استوانه ای و مخروطی

 دارای گردن منعطف جهت سهولت استفاده و حفاظت دندان ها از فشار زیاد هنگام مسواک زدن

مسواک بین دندانی دسته بلند )اینتردنتال ست(


