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Το σετ της Emmi-dent
περιλαμβάνει:
• 1x συσκευή Emmi-dent
• 2x κεφαλές της βούρτσας
υπερήχων με ενσωματωμένο
chip υπερήχων
• 1x συσκευή φόρτισης
• 1x Οδοντόκρεμα νανο-Φυσαλλίδων

Υ ΨΗ ΛΗ Σ ΤΟ ΜΑΤΙ Κ Η
ΥΓΙ ΕΙ ΝΗ ΜΕ 100%
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
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Υ Ψ Η Λ η στοματική υγιεινή με 1 0 0 % υπέρηχους
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“Οι κηλίδες χρωστικής από καφέ πάνω στα δόντια
μου ήταν κάτι που με ενοχλούσε. Με την Emmident, βλέπω μεγάλη διαφορά στα δόντια μου και
μπορώ να αισθανθώ πόσο καλά τα καθαρίζει. Τα
παιδιά θα την αγαπήσουν γιατί είναι εξαιρετικά
απαλή πάνω στα δόντια.”

NEΟ! Ειδικές κεφαλές βούρτσας
είναι τώρα διαθέσιμες για άτομα
που φέρουν ορθοδοντικά
μηχανήματα!

Η Δρ. Alisa Feldman, DDS, παιδοδοντίατρος στο
Shrewsbury, MA

“Δεν είχα πει στον υγιεινολόγο μου ότι χρησιμοποιούσα την Emmi-dent. Παρατήρησε ότι τα ούλα
μου δεν έχουν πια φλεγμονή, έχω πολύ λιγότερη
πλάκα και τα δόντια μου είναι πιο λευκά. Νομίζω
ότι είναι ανόητο κανείς να μην την χρησιμοποιεί.”
Harold Klingsberg, Newton, MA
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100% “Υπερηχητική”
Οδοντόβουρτσα

•

Απαλός καθαρισμός χωρίς μετατόπιση,
χωρίς τριβή, χωρίς βούρτσισμα

•

Αποτελεσματική σε βάθος μέχρι 12
χιλιοστά μεσα στους ιστούς

•

Βοηθάει στην πρόληψη της αιμορραγίας
των ούλων, της τερηδόνας και της
κακοσμίας της αναπνοής

•

Ιδανική για άτομα με υπερευαισθησία
των δοντιών, προστατεύει τα
εμφυτεύματα και καθαρίζει τα
ορθοδοντικά μηχανήματα

•

Για λαμπερά λευκά δόντια και υγιή ούλα

ΤΗΛ. 800 11 75222

(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

plac@otenet.gr
www.placcontrol.gr

ΜΑ

ΣΙΣ
ΑΡ

ΟΥ
ΡΤ

Θ
ΚΑ

Ικανοποιημένοι καταναλωτές:

Κεφαλές βούρτσας μικρότερου
μεγέθους για παιδιά είναι τώρα
διαθέσιμες

Y ΠΕΡΗΧ

ΟΙ

Απομακρύνει αποτελεσματικά τις κηλίδες χρωστικής από καφέ, τσάι,
τροφές ή καπνό. Τα δόντια
γίνονται λευκότερα γιατί το φυσικό τους χρώμα
αποκαθίσταται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

1 00 %

Emmi-dent – λαμπερά λευκά δόντια και
υγιή ούλα.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ - ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΌ ΤΟ 2009

Επιτυγχάνουν βέλτιστη
στοματική υγιεινή με την Emmident Οδόντοβουρτσα 100%
Υπερήχων.
Οι υπέρηχοι παράγουν 96 εκατομμύρια δονήσεις το λεπτό
καιμαζί με την ειδική μας οδοντόκρεμα με εκατομμύρια νανοφυσσαλίδες που δεν δημιουργούν διαβρώσεις καταστρέφει την
οδοντική πλάκα και την τρυγία.
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Βοηθάει στην πρόληψη
της ουλίτιδας και
της περιοδοντίτιδας

Η Emmi-dent καθαρίζει εκεί όπου η οδοντόβουρτσά σας
ή το οδοντικό νήμα δεν μπορούν να εισχωρήσουν. Οι
υπέρηχοι καταστρέφουν τα βακτηρίδια που βρίσκονται
βαθιά κάτω από τα ούλα.

Η οδοντόβουρτσα με την πιο
έξυπνη κεφαλή

Με τους υπερήχους μπορείτε να
καθαρίσετε τα δόντια σας απαλά
χωρίς βούρτσισμα
Κρατήστε για λίγο την κεφαλή της
βούρτσας υπερήχων κάτω από
τρεχούμενο νερό.

Επιπλέον, οι υπέρηχοι εισχωρούν μέχρι 12 χιλιοστά σε βάθος
κάτω από την παρυφή των ούλων όπου καταστρέφουν τα βακτηρίδια. Η Emmi- dent παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και
προστασία των δοντιών, των ούλων, των εμφυτευμάτων, των
στεφανών, των γεφυρών και των ορθοδοντικών μηχανημάτων.
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Καθαρίζει Απαλά
Χωρίς Βούρτσισμα

2. Τοποθετήστε την οδοντόκρεμα
για τη συσκευή υπερήχων Emmident πάνω στις ίνες της βούρτσας
- μόνο η ειδική μας οδοντόβουρτσα παράγει εκατομμύρια νανοφυσαλλίδων που δεν διαβρώνουν.
3. Τοποθετήστε απαλά την
οδοντόκρεμα πάνω στα δόντια.

Β

4. Στη συνέχεια ακουμπήστε απαλά
τις ίνες της βούρτσας πάνω στα
δόντια, μην «βουρτσίζετε»! Οι
ίνες εκτείνονται σε επαφή με
2-3 δόντια. Κρατήστε εκεί την
κεφαλή της οδοντόβουρτσας
για 5-10 δευτερόλεπτα και μετά
μετακινήστε την στα επόμενα
δόντια.

5. Τέλος, ξεπλύντε την κεφαλή
της βούρτσας και τη λαβή κάτω
από τρεχούμενο νερό για 20
δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή
συνεχίζει να λειτουργεί.

Ultrasonic Piezo-Chip
Αποκλειστικά με την
Emmi-dent

Η Emmi-dent είναι η μοναδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα στον
κόσμο που έχει ενσωματωμένο στην κεφαλή της βούρτσας ένα
πιεζοηλεκτρικό chip, που παράγει έως 96 εκατομμύρια κύματα
υπερήχων (δονήσεις) το λεπτό. Η Emmi-dent καταστρέφει
τα βακτηρίδια και εισχωρεί σε βάθος 12 χιλιοστών μέσα στα
ούλα, είναι όμως πλήρως ασφαλής για τα ούλα, τα δόντια, τις
οδοντοστοιχίες, τις εμφράξεις, τις όψεις κλπ.

Η βούρτσα Emmi-dent παράγει κύματα υπερήχων και δισεκατομμύρια μικροσκοπικές νανο-φυσαλλίδες, που δημιουργούνται από την δράση της οδοντόκρεμας. Οι μικροφυσαλλίδες
που είναι 1000 φορές μικρότερες σε μέγεθος από τα βακτηρίδια
υποστηρίζουν τον καθαρισμό με τους υπερήχους, καταστρέφοντας τα βακτηρίδια που βρίσκονται στην αδαμαντίνη, στα
μεσοδόντια διαστήματα, στις σχισμές. Με τη δράση των υπερήχων εκτοξεύονται οι νανο-φυσαλλίδες που σχίζουν τις μεμβράνες των βακτηριδίων σε χιλιάδες κομμάτια.

