N
AU
JI
EN
A!

Visada.
Visur.

OT140024LIT/2

TePe EasyPick™–
lengvesnis tarpdančių
valymas
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Pristatome TePe EasyPick™ –
lengvesnį ir efektyvesnį tarpdančių
valymą. Kad ir kur eitumėte, Jus visur
lydės šviežumo jausmas.

TePe EasyPick™ rekomenduojamas:
• naujiems tarpdančių valymo priemonių
naudotojams
• tiems, kam sunku naudoti tarpdančių siūlą
• breketams ir implantams
• kitų tarpdančių valymo priemonių priedą
• patogu kelionėje!

Lengva įterpti į
tarpdančius.

Padeda lengvai
pasiekti tolimesnius
dantis.

„Ypač patvarus, lengva laikyti ir
paprasta pasiekti siauras vietas.“
Dantų higienistė Christina Fritzne

„Patogu ir laikyti, ir naudoti.
Aš sužavėta.”
Dantų higienistė Christina Johansson

Žr. parodomąjį vaizdo įrašą:
www.tepe-easypick.com
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Kodėl TePe EasyPick™ yra unikalus?

Silikoninė
danga

Paslaptis slypi panaudotų medžiagų derinyje,
sukuriančiame optimalią pusiausvyrą tarp
lankstumo ir stabilumo. Stabili ir lanksti šerdis
yra padengta silikonu, kuris efektyviai ir
švelniai valo dantenas. TePe EasyPick™
pagamintas Švedijoje ir ištobulintas
glaudžiai bendradarbiaujant su
odontologijos specialistais.

Švelnus
dantenoms

Lankstus ir
patvarus

Du dydžiai, kurie tinka
visiems
TePe EasyPick™ siūlomas dviejų
kūgio formos dydžių, todėl tinka visiems
tarpdančiams.

Neslystanti
• XS/S – oranžinis: siauriems ir labai siauriems
rankenėlė

tarpdančiams

• M/L – turkio spalvos: vidutinio dydžio ir
dideliems tarpdančiams

Kiekvienoje
pakuotėje
pridėtas patogus
kišeninis dėklas.
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N
50 metų tarpdančių valymo patirties
TePe yra Švedijos įmonė, gaminanti ir parduodanti aukštos kokybės burnos
higienos produktus nuo 1965 m. Produktai kuriami, tobulinami ir gaminami mūsų
gamykloje Malmėje, Švedijoje. Dėl nuolatinio bendradarbiavimo su odontologijos
specialistais TePe tapo pirmaujančiu prekės ženklu prevencinėje dantų
priežiūroje. TePe tarpdančių, dantų šepetėlių ir dantų krapštukų asortimentas
yra rekomenduojamas profesionalių odontologų ir naudojamas vartotojų
60 pasaulio šalių.
Kiekvienas gali pasirinkti iš TePe plataus tarpdančių valymo gaminių asortimento.
Žr. mūsų asortimentą: www.herba.lt
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TePe Munhygienprodukter AB
Platintojas: Herba Humana, UAB, Konstitucijos pr. 9-123, 09308 Vilnius
Tel. 8 5 275 4127, faksas 8 5 275 4128, www.herba.lt
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