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Грижим се за здрави 
усмивки
ТеРе работи активно за 
повишаване на осведомеността 
по отношение на превенцията 
на заболявания в устата. 
Разработката на всички 
продукти се основава на 
резултати от изследвания 
и тясно сътрудничество с 
професионалисти от цял свят 
в областта на денталната 
медицина. Висококачествените 
ни продукти са произведени 
в Швеция и са създадени 
за максимално удобство и 
функционалност Четки за зъби Интердентално 

почистване
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Четки зъби
Удобните за употреба четки за зъби на ТеРе са разработени за ефикасно и 
нежно отстраняване на плаката. Разнообразието в дизайна на глава, влакна 
и дръжка на четката улеснява ежедневната устна хигиена за възрастни и 
деца.

Сканирайте QR кода 
за повече информация
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TePe Supreme™
Влакна, разположени на две нива за по-добър достъп. 
По-дългите влакна почистват по-навътре между зъбите и 
покрай линията на венеца, а по-късите почистват ефикасно 
повърхността на зъбите. Изтънена глава на четката и стабилна, 
нехлъзгаща се дръжка.

TePe Nova
Тази четка за зъби има специален край за по-добро достигане 
на трудно достъпните области, особено около задните зъби. 
Ергономична нехлъзгаща се дръжка и изтънена глава.
Розово: изключително мека. Жълто: мека. Синьо: средно мека.

77,2% от всички четки за зъби, 
продавани в аптеките в Швеция, са 
четки на ТеРе.
Nielsen, pharmacies, MAT TY (toothbrushes), 2012–12–30.

TePe Select™ 
Тази четка за зъби от най-високо качество с изтънена глава 
и ергономична дръжка е подходяща за всички. Изключително 
мека, мека или средно мека. 

TePe Classic™
Тази четка за зъби е с правоъгълна глава и отново с удобна 
за ползване дръжка, както и TePe Select. Препоръчва се за 
възрастни, които предпочитат четка с малко по-голяма глава. 
Изключително мека, мека или средно мека.

TePe Mini™
TePe Mini е подходяща четка за използване от първото зъбче 
до 3-4 годишна възраст. Дръжката е удобна за захващане, 
както за възрастния, помагащ на детето, така и за самото дете. 
Изключително мека или мека.

TePe Select™ Compact 
Препоръчва се за деца, но и за възрастни, предпочитащи четка 
с по-малка глава. Подходяща за лица с чувствителен рефлекс 
на гадене. Удобна за употреба дръжка, както за деца, така и за 
възрастни. Изключително мека, мека или средно мека.
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Аксесоари за четки за зъби
Капачетата за глави и кутиите за четки за зъби са пригодени 
към повечето ни обикновени и специални четки за зъби.

Четки за зъби TePe
Нашите четки за зъби се предлагат в различни размери 
с изтънена глава на четката за максимален достъп, меки 
влакна и ергономично захващане. Дръжката е произведена от 
екологичен полипропилен.

TePe Graphic™
TePe Select се предлага и с цветни 
илюстрации. Мека.

TePe Zoo™
Select Compact с илюстрации TePe Zoo 
се препоръчва от 3 години и повече. 
Изключително мека или мека.

TePe Mini™
TePe Mini се предлага със страхотни 
мотиви, създадени от шведската Isa 
Form. Препоръчва се от първото зъбче. 
Изключително мека.

Всички четки за 
зъби могат да се 
извият под ъгъл 
след затопляне за 
по-добър достъп.

Влакната са 
със заоблени 
краища за нежно 
почистване.

TePe Select™

TePe Select™  
Compact 

TePe Mini™

От 3 

години 0-4 

години

Четките ни за зъби Select се предлагат с 
мотиви на зимна и лятна тематика.
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Щамповане
Услугата на щамповане на ТеРе предоставя направени по поръчка продукти 
за грижа за устата за промоционални цели – отлична възможност за 
маркетинг на стоматологични практики и кабинети.

Върху четките за зъби Select или Select Compact, както и върху кутийките за клечки 
за зъби могат да бъдат щамповани лога, илюстрации и послания. Богатият избор 
от цветове за дръжките на четките, както и до пет цвята за щампите предоставят 
неограничени възможности.

Свържете се с нас за подробна информация или вижте повече на www.placaid.bg
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TePe PlaqSearch™ 
PlaqSearch е препарат за разкриване на плаката в два нюанса, който оцветява 
новата плака в червено, а старата – в синьо. Той ясно показва областите, които се 
нуждаят от допълнителна грижа. PlaqSearch се използва в стоматологичната практика 
за инструктиране на пациента и като образователен инструмент за обясняване на 
правилното миене на зъби с четка. Също така е удобен за употреба в домашни условия 
за самостоятелно контролиране и по-добра хигиена на устата. 

PlaqSearch се предлага като таблетки за дъвчене за употреба в стоматологичния 
кабинет и у дома, както и като разкриващ разтвор за професионална употреба.

• Образователен и лесен метод за виждане на плаката

• Разграничава новата и старата плака

• Спомага за предотвратяване на кариеси и възпаление на венците

Изсипете разтвора 
в съд.

В червено се оцветява новата 
плака, а в синьо – плаката на 
повече от 12 часа.

Потопете памучен 
тампон в разтвора 
и нанесете върху 
повърхността на 
зъбите.

Ново
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Интердентално 
почистване
ТеРе има дългогодишна традиция в разработването на продукти за 
превантивна дентална грижа със специално внимание на интерденталното 
почистване. Предлагаме богата гама интердентални четки и избор между 
големина на четката, текстура на влакната и дизайн, които да отговарят на 
изискванията на специалисти и пациенти от цял свят.
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