
ASSORTIMENTSOVERZICHT FLOSS / MONDWATER

 Satin Floss Essential Floss Super Floss

Premium Floss
40 m / Frisse Munt

Pro-Expert

Premium Floss
35m / Munt

3D White Luxe

EAN code 4015600802707 5410076854493 4103330017369 5010622017947 5010622005029

KENMERKEN •  Verwijdert tandplak onder 
de tandvleesrand

•  Glijdt gemakkelijk
•  Helpt oppervlakkige 

verkleuringen tussen de 
tanden te voorkomen

•  Witmakende floss

•  Verwijdert plaque onder de 
tandvleesrand.

•  Deze tandzijde is een 
combinatie van een speciaal 
ontwikkelde vezel met een 
polymeer-coating, waarmee 
tandplak zich eenvoudig laat 
verwijderen. 

•  De flosdraad is gemakkelijk 
tussen uw tanden te 
plaatsen en schuift soepel 
heen en weer.

•  3-in-1 floss, ideaal voor 
beugels, bruggen en grotere 
ruimtes tussen  
de tanden.

•  Stevig uiteinde dat gemak-
kelijk onder bruggen en 
orthodontische apparaten 
wordt doorgehaald.

•  Ontworpen voor alle 
flossers, ideaal voor 
regelmatige flossers.

•  Uit 1 draad bestaande flos.
•  Rafelt en breekt niet.
•  Glad, ovaal design zorgt 

voor betere toegang tussen 
de tanden.

•  Gemakkelijk vast te houden, 
zelfs als de draad nat is.

•  Smaak komt vrij bij contact 
met speeksel.

• Met of zonder wax. 
•  Verwijdert plaquebacteriën 

in interdentale ruimtes en 
onder de tandvleesrand.

•  Dun en gemakkelijk aan 
te brengen tussen de 
tanden dankzij holle-
kerntechnologie.

•  Bevordert vlot flossen, zelfs 
tussen smalle interdentale 
ruimtes.

RRP* € 4,99 € 4,57 € 3,65 € 2,94 € 2,74

 Mondwater

Vanaf 1 juli 2017

PRO-EXPERT
PROFESSIONELE BESCHERMING

500 ml / Frisse Munt

PRO-EXPERT
INTENSE REINIGING
500 ml / zachte munt

COMPLETE

500 ml / Frisse Munt

50 m / Munt50 Losse draden  
neutrale smaak

25 m / Munt

*dit is de markt adviesprijs, de uiteindelijke prijs wordt uitsluitend door de winkelier bepaald.

 

EAN code 4084500160866 4084500923973 3014260090517 4015600827090

KENMERKEN •  helpt de tanden natuurlijk wit  
te houden

•  helpt de vorming van tandsteen  
te voorkomen

•  helpt het tandglazuur  
te verstevigen

•  24u bescherming* 
•  Helpt tandvlees-problemen te 

voorkomen
•  Onderhoudt een frisse adem

*tegen tandplak bij gebruik 2x/dag

•  24u bescherming* 
•  0% alcohol
•  zacht, geen brandend gevoel  

door alcohol

*tegen tandplak bij gebruik 2x/dag

•  Voor een langdurig frisse adem
•  Helpt te beschermen tegen tandplak
•  Frisse munt
•  Zonder alcohol

RRP* € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,49

3D White Luxe 
GLAMOUREUZE SCHIJN 

500ml / frisse munt


