
Naše výrobky pre správnu ústnu hygienu
Curaprox Prime CPS Curaprox Regular CPS 

Jemné štetinky a malá hlavička kefky. Tesne pri sebe, ultratenké a ohybné vlákna CUREN si správne plnia svoju zod�
povednú a citlivú  úlohu, či už ich použijete za sucha, alebo navlhčené. Malá hlavička kefky zaisťuje jednoduchý prístup 
a dovoľuje jemné prenikanie k okrajom ďasien a fizúram.
Jednoduchý test jazykom ukáže obrovský rozdiel: všetky plôšky sú hladké – zuby sú belšie a ďasná sú pevnejšie!

Zubné kefky Curaprox:
Rozhodujúca je správna zubná kefka.

CS 5460, 3960 a 1560

CS 1006 a CS 1009

Zubné nite:

Škrabky na jazyk:

Tel./Fax: +421 2 4552 7913
Mobil: +421 905 879 391, +421 903 408 923
E�mail: curaprox@curaprox.sk
www.curaprox.sk, www.zdravedasna.sk

CURADEN Slovakia s. r. o.
Dvojkrížna 47
821 07 Bratislava
Slovensko

CS 5460 3960 1560
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Usmievaj sa 
bez ostychu

Vyfarbi si 
komix...

Medzizubné kefky Curaprox:

Tel.
Mob
E�m
ww

CUR
Dvo
821
Slov

www.zdravedasna.sk



Svet okolo nás je plný prirovnaní Správne čistenie zubov 
zubnou kefkou

Uznajte sami, 
že len takto to nejde

Mäkký zubný povlak spôsobuje zubné kazy a paradentózu. 
Ako ho odstrániť?

Správna zubná kefka

Nekvalitné zubné 
kefky, alebo, čo sa deje 
so zubným povlakom, aj 
keď si zuby čistíte.

Tvrdé a stredne tvrdé 
kefky majú taktiež malú 
čistiacu účinnosť a pritom 
poškodzujú mäkké 
tkanivá.

Curaprox – zubná kefka 
s husto osadenými jemnými 
a perfektne čistiacimi 
štetinami Curen, má malú 
pracovnú hlavičku, s ktorou 
sa dostanete aj na ťažko 
dostupné miesta.

Štart: Držte kefku pod uhlom 45° proti vašim 
ďasnám. Jedna polovica kefky sa dotýka ďasien, 
druhá polovica zubov.

Kefku veďte pomaly po oblúku hornej čeľusti 
odpredu dozadu, s použitím malého tlaku
a jemných krúživých pohybov.

Následne vyčistite rovnakým spôsobom 
aj vnútorné plochy zubov.

Široká hlavička CS 5460 čistí dokonale aj zle 
prístupné miesta vnútorného oblúku čeľusti.

Výhoda širokej hlavičky sa prejaví najmä počas 
čistenia jednotlivých zadných plôšok stoličiek.

Široká hlavička kefky dovoľuje dokonale vyčistiť 
vnútorné plôšky zubov i pri anatomicky úzkej 
čeľusti.
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Medzizubné kefky
Ani najlepšia zubná kefka, ani najzručnejší človek sa nedostane ideálne do priestorov medzi zubami bez 
medzizubnej kefky. Vďaka nej nie je piškótovitý tvar medzery už žiadny problém.

Čistenie
interdentálnou
kefkou

Čistenie
zubnou
niťou

Čistenie
špáradlom

A B C

Pri výbere správnej 
medzizubnej kefky 

vám pomôže váš 
zubný lekár alebo 

dentálna hygienička...
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Čistenie medzizubných priestorov

...a techniku si zakrátko osvojíte.

Výsledok: 
Čistý medzizubný 
priestor bez krvácania.

Pre tých, ktorí svoje zuby a ďasná naozaj milujú. Doprajte 
si pocit dokonale čistých zubov. Vyčistenie každého zubu 
jednotlivo vám dodá pocit maximálnej zubnej hygieny.

Pre náročných
CURAPROX SINGLE
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