
Pokračování
úspěšné

produktové řady:

BLACK IS WHITE

HYDROSONICKÝ

SYSTÉM
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«Hydrosonic
Black Is White»
– blázniv  erný

BIW 239

Novinka. «Hydrosonic Black
Is White» je sonický kartá ek
špi kové úrovn . Nejen, že
pe uje o zuby, dásn  a sulcus
(dás ový žlábek), ale nabízí také
dokonalý design.

«Hydrosonic Black Is White»
v absolutn  bláznivém
erném designu – a více než

42 000 kmity za minutu.

Hlavice kartá ku BIW 259
• nasa te, vy ist te si zuby, odeberte
• ultra jemná vlákna CUREN®

• extra malá hlavice kartá ku
• istí i t žko dostupná místa
• hydrodynamický efekt
• pogumovaná zadní strana
• vyvinuto profesorem Ulrichem

P. Saxerem

SMART tla ítko
• stisknout krátce ON/ OF
• stisknout déle: výb r módu

T lo kartá ku «Hydrosonic
Black Is White» BIW 239
• extra silná baterie vydrží cca týden 

užívání
• t i opera ní módy:
• intenzivní, 32 000 kmit
• jemný, 42 000 kmit
• masážní
• vyvinuto ve spolupráci s profesorem 

Ulrichem P.  Saxerem

LED kontrolky
• zobrazují opera ní mód a stav baterie
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Hlavice kartáčku BIW 259
• nasaďte, vyčistěte si zuby, 

odeberte
• ultra jemná vlákna CUREN®

• extra malá hlavice kartáčku
• čistí i těžko dostupná místa
• hydrodynamický efekt
• pogumovaná zadní strana
• vyvinuto profesorem Ulrichem

P. Saxerem

SMART tlačítko
• stisknout krátce ON/ OF
• stisknout déle: výběr módu

Tělo kartáčku «Hydrosonic
Black Is White» BIW 239
• extra silná baterie vydrží cca 

týden užívání
• tři operační módy:
• intenzivní, 32 000 kmitů
• jemný, 42 000 kmitů
• masážní
• vyvinuto ve spolupráci s pro-

fesorem Ulrichem P.  Saxerem

LED kontrolky
• zobrazují operační mód a stav 

baterie



Užijte si ho!

V balení také najdete

B lící zubní pastu «Black Is White», která nebsahuje chemická b lidla a abrazivní ástice. 
Jemným zp sobem odstra uje zabarvení zub  a dokonce posiluje zdraví dutiny ústní.

Hydrodynamický efekt

«Hydrosonic Black Is White» je jedním z mála sonických kartá k , které vytvá ejí 
hydrodynamický efekt. Tento efekt nastává v p ípad , že druh a uspo ádání vláken a síla
a rychlost pohybu vláken vyvolají turbulence ve sm si sliny, vody a zubní pasty. Tato sm s 
naruší bio  lm i v místech, do kterých vlákna nedosáhnou – do ur ité míry i v mezizubních 
prostorech. (pro jejich úplné vy išt ní je však nezbytné použití mezizubních kartá k ).

Životní styl

Tento produkt byl navržen pro všechny, kte í se rádi starají o sebe a sv j životní styl. Sonický 
kartá ek «Hydrosonic Black Is White» v sob  pojí nejnov jší technologii, maximální funk nost 
a odzbrojující design.

Stylové balení

Vysoké estetické nároky spl uje již samotné balení. V erném a s výjime nou vizuální
a smyslovou p itažlivostí.

Obsah

Balení obsahuje sonický kartá ek «Hydrosonic Black Is White» s dv ma hlavicemi BIW 259 
a zubní pastu Black Is White – z ejm  první b lící pastu, která posiluje zdraví dutiny ústní. 
Skv lým dopl kem je praktický USB nabíjecí kabel.

Kvalita

Hlavici a t lo kartá ku vyvinul profesor Ulrich P. Saxer, který založil první švýcarskou školu 
dentální hygieny a vedl centrum prevence v Zürichu. Na vývoji sonických kartá k  pracuje už 
od roku 1993.

produktovy list_627x297_TISK.indd   2 30.11.2015   13:54:59



Zubní pasta – b lení
bez poškození

Fluorid sodný
Chrání p ed zubním kazem a zajiš uje neutrální pH v ústní 
dutin .

Hydroxyapatit
Nano-hydroxyapatit remineralizuje zubní sklovinu
a uzavírá dentinové kanálky. Za tento ochranný efekt, 
který eší i citlivost zub  vd í složení velmi podobnému 
zubní sklovin . Na zubech vytvá í ochrannou vrstvu
a dokonce dokáže zacelit i po ínající zubní kaz.

Enzymatický systém
Black Is White obsahuje Enzymy, které jsou p irozenou 
sou ástí slin. Posilují jejich antibakteriální a antivirovou 
funkci. Navíc chrání p ed zubním kazem a pomáhají ešit 
problém sucha v ústech.

Prestige Sparkling Blue
Tento modrý  ltr na p írodní bázi posiluje b lící efekt. 
Díky n mu vypadají zuby b lejší.

Starphere
Látka, díky které provází išt ní zub  p íjemný chladivý 
pocit.

Žádné škodlivé složky
Black Is White neobsahuje žádné škodlivé látky jako 
je SLS (sodium lauryl sulfát) i triclosan nebo plastové 
ástice.
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V plné výbav , k okamžitému použití!

T lo
kartá ku
Hydrosonic
Black Is White
BIW 239

Hlavice
kartá ku
BIW 259,
2 kusy

B lící zubní pasta
Black Is White

Návod k použití Cestovní
pouzdro

USB nabíje ka
USB nabíjecí kabel
XS nabíjecí základna

Stylov  zabaleno
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3Hlavice kartá ku BIW 259
• extra jemná CUREN® vlákna
• istí dokonale, jemn  a n žn

SMART tla ítko
• stisknout krátce: ON/ OFF
• stisknout déle: výb r módu

LED kontrolky
• ukazují opera ní mód a stav baterie

CURAPROX je zna kou dentálního zdraví, vlastn nou spole ností Curaden AG, sídlící v Kriensu ve Švýcarsku.
Od roku 1972 v úzké spolupráci s dentálními odborníky na výuku, výzkum a dentální praxi, vyvíjí Curaprox šetrné
a ú inné pom cky pro ústní hygienu, které slouží jedinému ú elu: udržet zuby a dásn  zdravé po celý život.

www.curaprox.cz

T lo kartá ku «Hydrosonic Black IS White» BIW 239
• extra silná baterie vydrží cca týden užívání
• t i opera ní módy:

• intenzivní, 32 000 kmit
• jemný, 42 000 kmit
• masážní

• vyvinuto ve spolupráci s profesorem
Ulrichem P.  Saxerem
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