
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В ОРАЛНОТО ЗДРАВЕВАШИЯТ ПАРТНЬОР В ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Предназначена е за пациенти, които желаят дълбоко почистване 
за по-добро гингивално здраве

Slim Soft ™ четка за зъби е идеална за почистване на тесните пространства 
между зъбите и венците.

Характеристики на продукта

• Ултра меки и по-тънки връхчета на влакната 

• Малка и тънка глава за труднодостъпните области

• Гъвкавото удължение на шийката на четката достига по-дълбоко в устата

Предимства на продукта

• 6х по-дълбок* субгингивален достъп за по-здрави венци

• 1.5х по-дълбок* интерпроксимален достъп за по-добро интердентално почистване

• 35%** повече влакна за цялостно почистване

• Удобна и ергономична гумена дръжка за по-добър захват.

*спрямо обикновена мека четка със заоблени крайчета на влакната
**Усреднени данни от тест на COLGATE®

Colgate® SlimSoft™ четка за зъби

Ултра фини, Ултра меки 
Изтънени Влакна премахват 
ефективно плаката 
за дълбоко и нежно почистване

Използвана литература:
1. Sub-gingival Access E�cacy Study. Data on File. Colgate-Palmolive Company.
2. Interproximal Access E�cacy Study. Data on File. Colgate-Palmolive Company

За вашите пациенти, които се 
нуждаят от дълбоко и нежно 
почистване

Препоръчано от 
Българския Зъболекарски Съюз
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ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Предназначена за пациенти 
с проблеми с венците

Превъзходен субгингивален и 
интерпроксимален достъп за ефективно 
премахване на плаката

срещу Обикновени
Влакна 

SlimSoft™ 
ултра тънки 

и меки власинки

•  Специално проектирани квадратни снопчета, равни, тънки и изтънени влакна,   
  осигуряващи добро усещане в устата и увеличен достъп под линията на венеца и   
 между зъбите. 
•  Премахва плаката от венечната линия и от интерденталната област, за по-добра   
 грижа за венците. 
•  Уникална извивка на шийката и дизайн на дръжката на четката за зъби, за    
 по-добър  достъп и резултат при четкане.

Дизайн на влакна и четка: изтънени, меки, малки и гъвкави

Влакното е направено от чист PBT материал, с ултра тънък връх – 0.01мм. Тези влакна са гъвкави и 
по-меки, сравнени с нормална четка с меки найлонови влакна. 

Лесно подвижна и гъвкава, с компактна глава за почистване на определени трудно достъпни области

Компактна глава Гъвкава шиийка и дизайн на дръжката

6 пъти по-добър субгингивален достъп, сравнено с обикновена равна четка за зъби (без 
изтънени влакна), за ефективно премахване на плаката под линията на венеца1

По-голям интерпроксимален достъп, за ефективно почистване между предните и задните 
зъби, сравнено с обикновена равна четка за зъби (без изтънени влакна)2

Субгингивален Достъп1 
Цялостна Ефикасност на Субгингивалния Достъп

Обикновена равна

Обикновена равна

Интерпроксимален Достъп1

Цялостна Ефикасност на Интерпроксималния Достъп
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