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Dostępne 9 kolorów.

 ULTRA SOFT
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Medium



Ultra Soft
Specjalistyczna szczoteczka do zębów TELLO 4920 ORTHO
przeznaczona jest dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne.
Na każdej główce szczoteczki znajduje się aż 4920 miękkich włókien
o średnicy 0,12 mm. Miękkie i gęste włosie efektywnie czyści zęby,
co jest szczególnie trudne przy stałych aparatach,
a charakterystyczny rowek ułatwia dopasowanie do zamków.
To idealna propozycja dla osób, które mają wrażliwe dziąsła,
a ultramiękkie włosie delikatnie masuje, poprawia ukrwienie
oraz kondycję podatnych na podrażnienia miejsc.
Skutecznie usuwa płytkę nazębną. A to gwarancja zdrowego
i pięknego uśmiechu. Wykonane są w najnowszej technologi NOLLEX*

Dostępne 4 kolory.

1007.5 JEDNOPĘCZKOWA

ORTHO

Innowacyjne włókna NOLLEX* pozwalają jeszcze skuteczniej doczyszczać 
trudno dostępne miejsca w jamie ustnej, gdzie czyszczenie jest prawie 
niemożliwe. Stanowi doskonałe oczyszczanie wzdłuż linii dziąsła.                   
Delikatne, miękkie, zaokrąglone włókna zapewniają bezpieczeństwo dla 
zębów i dziąseł oraz skuteczność w usuwaniu płytki nazębnej. Doskonała 
również do czyszczenia stałych aparatów ortodontycznych, retainerów, 
implantów, mostów oraz dla osób ceniących znakomicieczyste zęby. To dzięki 
tej szczoteczce zęby są perfekcyjne doczyszczone! Jednopęczkowa 
szczoteczka do zębów, zapewniająca perfekcyjne czyszczenie ząb po zębie. 

ULTRA SOFT



Szczoteczki dla dzieci TELLO mają aż 10 400 włókien!
Zaokrąglone na końcach, gęste i cienkie włókna,
zapewniają maksymalną ochronę jamy ustnej najmłodszych.

Mała okrągła główka dociera do każdego ząbka
i szczeliny międzyzębowej, dokładnie i skutecznie
usuwając płytkę bakteryjną.

Ergonomiczna rączka i kształt główki ułatwiają naukę
prawidłowej techniki szczotkowania zębów.

Dostępne 7 kolorów.

10 400 Kid

ULTRA SOFT



Szczoteczki dla dzieci TELLO JUNIOR posiadają 4480 zaokrąglonych
na końcach, gęstych i cienkich włókien,
idealne do codziennego stosowania.

Przeznaczone dla dzieci od 5 roku życia.
Mała, okrągła główka szczoteczki zapewnia doskonałe czyszczenie
każdego zęba dokładnie i skutecznie usuwając płytkę bakteryjną
z ich powierzchni.

Ergonomiczna rączka i okrągła główka szczoteczki ułatwia
zastosowanie prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
Ważne jest aby uczyć prawidłowej higieny jamy ustnej dzieci już
od najmłodszych lat. Przyswojone prawidłowe nawyki dbania
o zęby będą skutkować w kolejnych latach życia brakiem ubytków
i zachowaniem własnych zębów aż do starszego wieku.
Pierwsza dobrze dobrana szczoteczka to podstawa prawidłowej
i skutecznej higieny jamy istnej! 

Dostępne 6 kolorów.

4480 Junior

ULTRA SOFT




