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Reiniging rond 
beugels

Kindertanden en 
kleine mondjes

Enkel voor 
Oxyjet 

monddouches

3D Technologie1         
Tand voor tand poetstechniek         
Manuele poetstechniek      
Preventie van cariës en milde 
tandvleesproblemen           
Diepe reiniging tussen de tanden           
Vermindert plaque opbouw en tandsteen           
Polijst en verwijdert aanslag door koffie  
en tabak 
Voor zachte reiniging  
Voor ontstoken tandvlees 
Maakt schoon rondom bruggen,  
implantaten en beugels 
De borstelharen zijn speciaal  
afgestemd op het kindergebit. 
Dagelijkse reiniging           
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 Frozen 
4210201154730

 StarWars 
4210201161158

NEW

Ortho Care 
Essentials

Sensi Ultrathin  
EB60

Dual Clean
EB417

Ortho +  
Interspace IP17

Kids  
EB10

Precision Clean 
EB20

Floss Action 
EB25

3D White 
EB18

Standaard

TriZone  
EB30

TriZonePremium Kids Oxyjet

Cross Action
EB50

Monddouche  
ED17

1. afhankelijk van de 2D/3D technologie van de elektrische tandenborstel. 3D vanaf type PRO 600   * m.u.v. pulsonic   ** past alleen op een Pulsonic handvat   *** marktadviesprijs, uiteindelijke prijs wordt door de winkelier bepaald.  
ª CNK codes zijn gerelateerd aan 3 count of 3+1 count verpakkingen, waarvoor afwijkende prijzen gelden

Alle getoonde opzetborstels* passen op alle handgrepen van Oral-B® 
oscillerende-roterende en TriZone elektrische tandenborstels
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Stages Power:
Voor jonge tandjes en kleine mondjes door de zachte 
borstelharen een uitstekend bereik tussen kinder-
tanden. Bestaat met verschillende Disney figuurtjes.

ORTHO Care Essentials

Interspace:
Om plaque te verwijderen op moeilijk bereikbare 
plaatsen. De Interspace borstelharen passen tussen 
de tanden, rond bruggen, kronen, implantaten,
orthodontische voorzieningen en andere 
tandherstellingen.

Ortho:
Effectieve en eenvoudige plaqueverwijdering rondom 
beugels. Interspace opzetborstel reinigt interdentaal, 
bruggen, kronen en implantaten. De Ortho opzet-
borstel heeft een speciale borstelstructuur voor 
reiniging rondom beugels.

Premium

Cross Action®:
De Oral-B CrossAction® borstelharen hebben 
verschillende lengtes, zodat ze het volledige tand-
oppervlak bedekken. Bovendien is de opzetborstel 
uitgerust met de CrissCross®-technologie: de haartjes 
staan in een hoek van 16°, wat perfect is om 
proximale ruimtes te poetsen en om tandplak los te 
maken en efficiënt te verwijderen. Deze opzetborstel 
verwijdert tot 100% meer tandplak*
*dan een normale manuele tandenborstel

Floss Action:
Voor een grondige reiniging tussen de tanden. De 
Oral-B Floss Action heeft Micropulse® borstelharen 
die diep tusen de tanden doordringen. Dit is 
uitstekend om overmatige plaque te verwijderen.  
Met indicator borstelharen die verkleuren wanneer  
de borstel moet vervangen worden.

Sensi Ultrathin:
De NIEUWE Oral-B Sensi Ultrathin opzetborstel  
biedt het perfecte evenwicht tussen een zachte 
poetservaring en een superieure reiniging.
De unieke ronde borstelkop van de Oral-B Sensi 
Ultrathin opzetborstel, in combinatie met de 
Oral-B reinigingstechnologie, omvat elke tand en  
past zich aan om hard te zijn voor tandplak maar 
zacht voor het tandvlees voor een superieure 
reiniging vergeleken met een manuele tandenborstel.
De ultradunne borstelharen, 6 keer dunner dan een 
manuele tandenborstel, passen zich natuurlijk aan 
aan de tandvleesrand. De Oral-B Sensi Ultrathin 
opzetborstel veegt tandplak weg en vermindert 
tandvleesontsteking om te helpen gingivitis te 
voorkomen. Zacht voor tandvlees. Hard tegen 
tandplak.

Standaard

3D White: 
De Oral-B 3D White opzetborstel is ontworpen om 
verkleuringen op de tanden te verwijderen. Met een 
door professionals geïnspireerde rubberen polijstcup 
voor natuurlijk wittere tanden. Met indicator 
borstelharen die verkleuren wanneer de borstel moet 
vervangen worden.

Precision Clean:
Met de Precision Clean opzetborstel verwijder je tot 
5X meer tandplaque langs de tandvleesrand dan met 
een normale handtandenborstel.* Met indicator 
borstelharen die verkleuren wanneer de borstel  
moet vervangen worden.
*Na 4 weken gebruik

TriZone

TriZone:
De TriZone opzetborstel zorgt voor de vertrouwde 
poetservaring van een handtandenborstel. Dit zorgt 
voor schonere tanden en gezonder tandvlees in 
vergelijking met een gewone handtandenborstel.
Met indicator borstelharen die verkleuren wanneer  
de borstel moet vervangen worden.


