Escova dental infantil, cerdas de nylon
macias ou extra-macias, com 4 fileiras de
tufos, contendo 28 tufos de cerdas,
aparadas uniformemente e
arredondadas na mesma altura, cabo
reto, medindo 15cm de comprimento,
anatômico, com empunhadura,
embalada individualmente em caixinha
plástica transparente.

Escova dental infantil, cerdas de nylon
macias, com 4 fileiras de tufos, contendo
29 tufos de cerdas, aparadas e
arredondadas, cabo anatômico,
emborrachado, medindo 15cm de
comprimento, com empunhadura, tipo
centopéia, embalada individualmente
com e sem estojo plástico protetor de
cerdas, tipo maleta.

Escova dental infantil, cerdas de nylon
macias, com 4 fileiras de tufos, contendo
34 tufos de cerdas, multi- níveis, aparadas
uniformemente e arredondadas, cabeça
pequena com limpador de língua, cabo
anatômico emborrachado, medindo
16,5cm de comprimento, com
empunhadura, embalada
individualmente com e sem estojo
plástico protetor de cerdas, tipo maleta.

Escova dental adulto, cerdas de nylon
macias ou médias, com 4 fileiras de tufos,
contendo 34 tufos de cerdas, aparadas
unifor memente e arredondadas na
mesma altura, cabo reto, medindo 17cm
de comprimento, anatômico, com
empunhadura, embalada
individualmente em caixinha plástica
transparente.

Escova dental para limpeza de proteses,
cerdas de nylon duras, cabeça dupla
para uma ação e limpeza mais efetiva. A
cabeça maior limpa as áreas mais suaves
e a cabeça menor remove a placa
bacteriana e os resíduos que se alojam em
difícil acesso. Cabo anatômico, medindo
15cm de comprimento, com
empunhadura, embalada
individualmente em saquinho plástico
lacrado, tipo flow pack.

Escova dental tipo viagem, cerdas de
nylon, macias, contendo 35 tufos de
cerdas, aparadas e arredondadas
uniformemente, com 4 fileiras de tufos,
cabo medindo 11cm de comprimento,
com encaixe no estojo, embalada
individualmente em saquinho plástico
lacrado, tipo flow pack.

Higienizador/Limpador de língua,
fabricada em resina termo-plástica
atóxica, com duas laminas para remoção
da saburra lingual, auxiliando no
combate ao mal hálito, embalado
individualmente em saquinho plástico
lacrado, tipo flow pack, com cartela em
papel cartão contendo orientações de
uso.

Escova dental massageadora, tipo
dedeira, 100% silicone, com cerdas extramacias, atóxica, esterilizável, para
massagear a gengiva e/ou escovar os
dentinhos do bebê, embalada
individualmente em saquinho plástico,
tipo flow pack ou blister, com cartela em
papel cartão contendo orientações de
uso.

Nécessaire

Estojo
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Estojo de higiene bucal, contendo:
01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos,
contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas
uniformemente, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, cores sortidas,
embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção
refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50g;
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa
flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento
e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa
bacteriana interdental.
01 Estojo em plástico rígido, medindo aproximadamente 20cm de
comprimento 3cm de altura e largura de 7,5 cm, para proteger, organizar e
transportar adequadamente a escova, creme e fio dental.

Condor Bambinos 2

Dentics

Gel dental com 1.100 ppm de
flúor ativo, baixa abrasividade,
sabor tutti-frutti, bisnaga plástica
com 50g

Gel dental com 1.100 ppm de flúor,
baixa abrasividade, sabor tutti frutti,
bisnaga plástica com 50g

Colgate
Creme dental com 1.450 ppm de flúor
(Mfp), cálcio e flúor ativo, máxima
proteção anticáries, sabor menta,
bisnaga plástica com 50 ou 90g

Macro-arcada dentária
Macro-modelo de arcada dentária, superior
e inferior, com articulador, sem lingua, para
demonstração e treinamento em programa
de higiene bucal, confeccionada em resina
emborrachada.

Fio dental confeccionado em
poliamida, cera e aroma, eficaz na
remoção da placa bacteriana
interproximal, rolo de 500 metros ,
embalados individualmente em
caixinha de papel cartão.

