Dantys turi 5 puses
– ar visas jas valote?
Su dantų šepetėliu jūs valote priekinę, galinę ir sukandimo
danties paviršius.
Dažniausios burnos ligos prasideda tarp dantų. Valant dantis kiekvieną
dieną, galima išvengti dantų ir dantenų karieso. TePe siūlo platų produktų
asortimentą, skirtą efektyviam dantų valymui.

!

Ar jūs žinote, kad dantų šepetėliai
išvalo tik 60% dantų paviršiaus?

TePe − mes rūpinamės jūsų
sveika šypsena
TePe yra švedų įmonė, gaminanti ir parduodanti aukštos kokybės burnos
higienos produktus nuo 1965 m. Dėl nuolatinio produktų tobulinimo ir
bendradarbiavimo su dantų ekspertais, TePe tapo lyderiu dantų priežiūros srityje.
Šianden mūsų dantų krapštukai, dantų ir tarpdančių šepetėliai yra parduodami
50-tyje pasaulio šalių.
Norėdami gauti daugiau informacijos, aplankykite mūsų internetinį puslapį

Trys žingsniai sveikai šypsenai ir gaiviam
burnos kvapui
1.

Valykite dantis dantų šepetėliu ir dantų pasta su fluoru.

2.

Valykite tarpdančius su tarpdančių šepetėliu, dantų
krapštuku ar dantų siūliu.

3.

Naudokite liežuvio valiklį.
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Naudojimas

Tarpdančių valymas
Ten, kur jūsų dantų šepetėliai negali pasiekti

Tarpdančių valymas

TePe tarpdančių gelis

– Ten, kur jūsų dantų šepetėliai negali pasiekti

– Veiksminga priemonė nuo karieso

Naudokite tarpdančių šepetėlius kiekvieną dieną, išsivalę dantis, geriausiai juos naudoti vakare, nes tuo metu susikaupia daugiausiai bakterijų.
Žiūrėkite į veidrodį, kai valotės tarpdančius. TePe turi įvairių dydžių tarpdančių šepetėlių – pasirinkite tokį, kuris tinka jūsų dantims. Dauguma
žmonių turi keletą, skirtingo dydžio tarpdančių šepetėlių optimaliam
tarpdančių vietų išvalymui.

Tarpdančių tarpai yra rizikingas
plotas atsirasti kariesui. Nauja
priemonė apsaugoti tarpdančius
nuo karieso yra TePe tarpdančių
gelis su fluoru, specialiai pritaikytas
naudoti su TePe tarpdančių
šepetėliu.

Unikalios formos rankenėlės ir specialiai
parinkti šereliai užtikrina efektyvų valymą
ir patvarumą. Visi dydžiai turi plastiku
dengtas vielutes švelniam ir saugiam
valymui.

Naudojant tarpdančių šepetėlį su
tarpdančių geliu, fluoras, esantis
gelyje, lengvai patenka į tas vietas,
kur gali atsirasti kariesas. Efektyvus
valymas, apsauga nuo karieso ir
gaivus kvapas!

TePe Mini Flosser™
– Siūlas su tarpdančių laikikliu
Tepe Mini Floser dantų siūlas su laikikliu yra mažas ir plonas,
ypač tinka tiems, kam sunku naudoti įprastą dantų siūlą.
Specialiai sukurtas siūlo laikiklis suteikia prieigą prie siaurų
tarpdančių vietų.

Lengvam naudojimui.

Nevaškuotas dantų siūlas lankstus ir lengvai patenka
į siaurus tarpdančius. Siūlas stiprus ir patvarus.

TePe originalūs tarpdančių šepetėliai
yra aštuonių, spalvomis žymimų dydžių,
pritaikyti skirtingo dydžio tarpdančiams.

TePe dantų krapštukai
– Kokybė ir funkcijos
TePe mediniai dantų krapštukai yra trikampės
formos. Jie yra trijų dydžių, su arba be fluoro.
Fluoru impregnuoti dantų krapštukai stiprina
emalį ir saugo nuo karieso.

Jautriems dantims ir dantenoms mes taip
pat rekomenduojame ypač minkštusTepe
tarpdančių šepetėlius.

Naudojimas

Tam, kad lengviau pasiektumėte galinių dantų
tarpdančius, šepetėlį nesmarkiai palenkite.
Šepetėlio netiesinkite. Priekiniams dantims
naudokite kitą, tiesų tarpdančių šepetėlį.

Pralaidus orui plastikinis dangtelis naudojamas
apsaugoti šepetėlį nuo aplinkos nešvarumų ir
prailgina rankenėlės ilgį.

Tinkamas dydis

Labai svarbu pasirinkti teisingą dydį. Šerelis turi
tilpi į tarpdantį. Niekada nebandykite šerelio kišti
į tarpdantį per jėgą. Pasikonsultuokite su savo
dantų gydytoju dėl teisingo tarpdančių šepetėlio
dydžio parinkimo ir naudojimo.

Užtepkite gelio išilgai tarpdančių
šepetėlio arba ...

... tiesiai ant danties viršūnėlės ir pamerkite
šepetėlį į gelį.

Naudojimas
1.

Užtepkite gelio ant tarpdančių šepetėlio.

2.

Įkiškite šepetėlį su tarpdančių geliu tarp dantų. Pradėkite nuo
galinių dantų, kur yra didžiausia rizika atsirasti kariesui.

3.

Jei reikia, uždėkite dar gelio ant šepetėlio.

Ypač siauriems tarpdančiams naudojami
plastikiniai krapštukai.

Patogu laikymui
namie ir kelionėms
TePe mikro laikiklis yra mažas ir praktiškas,
higieniškas, skirtas tarpdančių šepetėlių ir
dantų siūlų laikiklio laikymui vonioje.
Į TePe kelioninę dėžutę galima sudėti šešis
tarpdančių šepetėlius, kurie telpa į kišenę,
piniginę ar rankinę.

