
                                        edel+white® to innowacyjne produkty do higieny 
                                      jamy ustnej opracowane przez szwajcarskich 
                                      specjalistów w Zurychu. Powstałe dzięki połączeniu 
                                      wiedzy i doświadczenia specjalistów zajmujących 
                                      się pro�laktyką stomatologiczną.

Marka edel+white® sprzedawana jest już w ponad 20 krajach.

edel+white® oferuje nowoczesne, proste i bezpieczne rozwiązania.  

Wykorzystuje najnowsze technologie, materiały i składniki.

Produkty edel+white® zapewniając 100% higienę wszystkich powierzchni
zębowych umożliwiają poprawę zdrowia i higieny jamy ustnej.

Wyłącznym przedstawicielem marki edel+white® w Polsce jest �rma bredent Polska. 

3

uśmiech i zaufanie



O 35%  wyższe działanie wybielające. 
Wybielająca pasta edel+white chroni naturalne piękno twoich zębów.

Skutecznie usuwa przebarwienia i kamień nazębny z powierzchni zębów. 
Innowacyjna formuła i dwu-składnikowe włosie szczoteczki PEDEX®Whitening  
zwiększa skuteczność szczotkowania bez uszkadzania dziąseł. 
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Włókna PEDEX® Whitening zawierają
elementy ścierne, które pomagają
w usuwaniu płytki nazębnej oraz
przebarwień z powierzchni zębów. 

Kępki włosia  
w kształcie 
kwadratu

Optymalna ochrona i poczucie świeżości.
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edel+white® Wybielająca pasta do zębów 
zapobiega osadzaniu się kamienia nazębnego

Usuwa przebarwienia, bakterie 
i kamień z powierzchni zębów 
Wspomaga remineralizację dzięki
zawartości �uorku sodu                   
Doskonała w trakcie i po zabiegach
wybielających
Szczególnie polecana do zębów
z przebarwieniami
Nie zawiera SLS (laurylosiarczan sodu)           

edel+white® 
Pasta chroniąca dziąsła Gum Care Forte 

Działa ściągająco na dziąsła i wzmacnia je
Redukuje odkładanie się płytki i kamienia nazębnego
wzdłuż linii dziąsła
Wspomaga remineralizację i ochronę zębów dzięki
zawartości �uorku sodu
Szczególnie polecana przy podrażnionych dziąsłach
Nie zawiera SLS (laurylosiarczan sodu)         



Skuteczna ochrona dla najmłodszych
7 Früchtli - pasta do zębów dla dzieci

Doskonała do codziennej pielęgnacji od pierwszego ząbka do 6 roku życia. 
7 dni ochrony - 7 dni przygód. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota,   
niedziela: każdy dzień szczotkowania zębów pastą edel+white® 7 Früchtli to nowa 
przygoda! 

Szczoteczki do zębów z mikrowłóknami KONEX®

edel+white® 7 Früchtli - pasta do zębów dla dzieci

Zawiera �uorek by wzmocnić szkliwo zębów.

7 różnych smaków.

                   

Nie zawiera SLS (laurylosiarczan sodu).           

Wiek 

0 - 6

Naturalne ekstrakty z zielonej herbaty i witamina E
wzmacniają dziąsła.

Nie zawiera sztucznych substancji smakowych
i barwników.

Gruszka

Wanilia

Jabłko

Cytryna
Pomarańcza

Czereśnia

Lukrecja

edel+white® 
Szczoteczka do zębów 
dla dzieci - miękka

Ergonomiczna 
rączka zarówno 
dla dziecięcych 
paluszków jak         
i pomocnej dłoni 
rodziców.

edel+white® Szczoteczka 
najdelikatniejsza               
w swojej klasie 

edel+white® Szczoteczka 
z regulowaną siłą 
nacisku - miękka 

Mikrowłókna 
KONEX® są około 8 
razy cieńsze niż 
tradycyjne miękkie 
włókna. 

Odporna na 
złamania, 
delikatna,            
ergonomiczna 
i antypoślizgowa 
rączka.

Innowacyjna rączka 
zaprojektowana tak, 
by pochłaniać 
nadmierny nacisk 
wywierany przez 
dłoń. Zainspirowana 
chińską akupunkturą.



Optymalna ochrona i poczucie świeżości

edel+white® Świeżość+Ochrona, 
płyn do płukania jamy ustnej

edel+white® Szczoteczka 
do czyszczenia językaNaturalna redukcja wzrostu bakterii

Zwalcza nieświeży oddech dzięki 
zawartości ekstraktów z grejpfruta    
i limonki 
Pozostawia świeży tropikalny smak 
w ustach
Chroni zęby dzięki zawartości �uorku 
sodu
Nie zawiera alkoholu
Zalecany przy nieświeżym oddechu
i do odświeżania jamy ustnej
w ciągu dnia

Szczoteczka wykonana z miłego 
w dotyku materiału 
Delikatnie usuwa bakterie 
Szczególnie polecana przy 
nieświeżym oddechu i powierz
chniach języka z nalotem
Wymienna po kilku użyciach

Trwalsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze czyszczenie 
dzięki szczoteczkom międzyzębowym edel+white®.

Trwalsze i prostrze w użyciu dzięki swemu odpornemu trzonkowi wykonanemu     
z drutu oraz innowacyjnie zaprojektowanej, zginającej się szyjce. Higieniczna
i trwała powłoka drutu chroni przed zakażeniem i sprawia, iż można
je bezpiecznie stosować przy implantach, mostach oraz zamkach
ortodontycznych. Wydłużona, zwarta rączka zapewnia bezpieczny
antypoślizgowy chwyt, nawet w rękawiczkach zabiegowych.            

Dla
100%

higieny całej
powierzchni

SSS SS S M LXS

Średnica po ściśnięciu

Średnica szczoteczki
5.0 mm2.0 mm 2.4 mm 3.0 mm 4.0 mm1.7 mm

0.8 mm0.45mm 0.5 mm 0.6 mm 0.7 mm0.42 mm

Trwałe i bezpieczne: 
innowacyjnie zaprojektowana,
zginająca się szyjka wspiera 
trzon szczoteczki o wysokiej
wytrzymałości na rozciąganie.

Higieniczne i bezpieczne:
opatentowana w Szwajcarii
powłoka zapobiega 
gromadzeniu się bakterii 
na powierzchni drutu 
szczoteczki.



Specjalistyczne produkty edel+white® to 
wiodące środki higieny nawet dla początkujących

Dla
100%

Przede wszystkim przyjemność + bezpieczeństwo – przy stosowaniu 
nici dentystycznych, elastycznych wykałaczek oraz szczoteczek 
monopęczkowych �rmy edel+white®. 

edel+white® pomarańczowa
Taśma dentystyczna woskowana         

edel+white® Pęczniejąca 
nić dentystyczna - Super�oss

edel+white® 
Szczoteczka monopęczkowa

Świeży smak & barwa.

Bezpieczna & łatwa w użyciu. 
Nowy rodzaj taśmy składającej się 
z wielu włókien, zapewnia łatwy
dostęp i optymalne czyszczenie 
przestrzeni międzyzębowych.
O smaku świeżej mięty.
70 m wystarcza na około 200 czyszczeń! 

Czyści nawet szerokie                 
przestrzenie międzyzębowe! 

Naprężona pęczniejąca nić 
dentystyczna pozwala z łatwością 
dotrzeć do przestrzeni międzyzębowych 
Ulega znacznej ekspansji w przestrzeniach
międzyzębowych, co umożliwia ich
delikatne czyszczenie. 

edel+white® 
Wykałaczki elastyczne

Wielu dentystów chętniej poleca monopęczkowe szczoteczki
�rmy edel+white® niż inne tradycyjne szczoteczki.
Dzieje się tak dlatego, że dzięki szpiczastemu wierzchołkowi
szczoteczka może dotrzeć i wyczyścić obszary najbardziej
narażone na rozwój próchnicy. 

„Jeden z najlepszych przyrządów do czyszczenia        
trudno dostępnych obszarów.“

Prawa autorskie© 2011-2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.  bredent Polska, os.Rusa 54 paw 11, Poznań 61-245

Dla bezpiecznego 
i higienicznego
czyszczenia przestrzeni
międzyzębowych w ciągu
dnia, po posiłkach lub po
codziennym szczotkowaniu. 

Elastyczne wykałaczki edel+white® 
są cienkie, a mimo to prawie 
niełamliwe.

Pokryte naturalnym ksylitolem
o antybakteryjnym działaniu.       

Doskonała również do czyszczenia
stałych aparatów ortodontycznych,
protez częściowych oraz mostów.        


