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معجون العناية المتكاملة 8 في 1

معاجين األسنان

معجون األسنان الحساسة

يزيــل البــاك - يمنــع تكــون طبقــات الجيــر- مضــاد للبكتيريــا - يبّيــض األســنان - يمنــح رائحــة 
نفــس منعشــة - يحمــي مــن التســّوس - يقــوي المينــا - يقــوي اللثــة

يوفــر معجــون أســنان كليودانــت 8 فــي 1 عنايــة متكاملــة لألســنان بحيــث يجعلهــا قويــة وصحيــة. 
وإذ إنــه غنــي بمضــادات البكتيريــا والزنــك، فهــو يؤمــن حمايــة يوميــة قصــوى ضــد مشــاكل األســنان 

األكثــر شــيوعًا. 

يقــي معجــون كليودانــت لألســنان الحساســة مــن أمــراض اللثــة ويحمــي األســنان الحساســة مــن 
التســوس نظــرًا الحتوائــه علــى مــادة الفلورايــد. كمــا أن طعمــه يوفــر شــعورًا باالنتعــاش الدائــم.

إن هذا المعجون يحمي األسنان وُيجنُِّبك الشعور باأللم عند تناول الطعام والشراب.
للراشدين فقط.

75 مل
صوديوم فلورايد )1450 جزء في المليون(

75 مل
صوديوم فلورايد )1470 جزء في المليون(

OPD - 2036 (Ean - 7261894220360)

OPD - 2056 (Ean - 7261894220568)
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معجون بالفحم لبياض مثالي

معجون تبييض األسنان

إن معجــون أســنان كليودانــت المبّيــض المصنــوع مــن الفحــم يبّيــض أســنانك بشــكل طبيعــي ويزيــل 
البكتيريــا الضــارة وبقــع القهــوة والشــاي والســجائر.

 كما يؤمن حماية يومية قصوى ضد مشاكل األسنان األكثر شيوعًا.

ــة البقــع مــن علــى األســنان  ــز معجــون تبييــض األســنان مــن كليودانــت بتركيبــة خاصــة إلزال يتمّي
وإعــادة األســنان إلــى بياضهــا الطبيعــي. وهــو قــادر علــى جعــل األســنان أكثــر بياضــًا مــن خــال إزالــة 

البقــع عــن أســطحها، مثــل تلــك الناجمــة عــن تنــاول القهــوة أو التدخيــن.

يمكــن اســتخدام معجــون أســنان كليودانــت المبّيــض أيضــًا بعــد عــاج التبييــض للحفــاظ علــى 
النتائــج. للراشــدين فقــط.

75 مل
صوديوم فلورايد )1450 جزء في المليون(

75 مل
صوديوم فلورايد )1450 جزء في المليون(

OPD - 2060 (Ean - 7261894220605)

OPD - 2057 (Ean - 7261894220575)
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معجون إنتعاش زائد

معجون أسنان للصغار

يســاعد معجــون أســنان كليودانــت إنتعــاش زائــد علــى منــع تشــكل الترســبات وحمايــة األســنان مــن 
التســّوس. ُيســتخدم بشــكل يومــي.

رائحته المنعشة تترك شعورًا دائمًا باالنتعاش. 

ــك  ــة ألســنان طفل ــر أفضــل عنايــة ممكن ــار خصيصــًا لتوفي ــع معجــون أســنان كليودانــت للصغ ُصن
ــع التســّوس  ــد والكالســيوم فتمن ــى مادتــي الفلوراي ــة اللطيفــة عل ــرة نموهــا. تحتــوي التركيب خــال فت

وتحمــي األســنان. 
- يمنع التسّوس ويقوي المينا.

- مصّمم خصيصًا لألطفال فوق سن السادسة.
- أنبوب مستقيم وغطاء سهل الفتح.

75 مل
صوديوم فلورايد )1450 جزء في المليون(

75 مل
أحادي فلوروفوسفات الصوديوم

)1000 جزء في المليون فهرنهايت(

OPD - 2051 (Ean - 7261894220513)

OPD - 2058 (Ean - 7261894220582)
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معجون أسنان لألطفال

معجون أسنان لألطفال

معجون أسنان كليودانت لألطفال الخالي من السكر
- بنكهة العلكة
- يقوي المينا

- يمنع تسّوس األسنان
- يقوي ويحمي األسنان النامية

- جل ملّون برّاق 
- 2-6 سنوات

ذو نكهــة رائعــة، جــل ناعــم وأنبــوب ملــون يجعــل عمليــة تنظيــف األســنان أمــرًا ممتعــًا بالنســبة 
لألطفــال مــن جميــع األعمــار. يســاعد الفلورايــد الطبيعــي علــى منــع تســّوس األســنان، وتجعــل 

مضــادات البكتيريــا الطبيعيــة االبتســامات الصغيــرة نظيفــة وصحيــة. 
- يحتوي على الكالسيوم | خالي من السكر

- يساعد على تقوية األسنان ويحميها من التسّوس | يحارب رائحة الفم الكريهة
- بنكهة الفراولة التي يحبها األطفال

- مصّمم خصيصًا لألطفال من عمر 2-6 سنوات
- أنبوب مستقيم وغطاء سهل الفتح

50 مل
صوديوم فلورايد )450 جزء في المليون(

50 مل
صوديوم فلورايد )450 جزء في المليون(

OPD - 2059 (Ean - 7261894220599)

OPD - 2050 (Ean - 7261894220506)
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كريم مثبت لطقم األسنان

إن كليوفيكــس ألتــرا هــو كريــم مثبــت لطقــم األســنان يوّفــر ثباتــًا قويــًا يــدوم طويــًا مــن خــال 
تركيبتــه المبتكــرة الخاليــة مــن الزنــك، ويمنــع جزيئــات الطعــام مــن الترســب تحــت طقــم 
األســنان والتســّبب فــي روائــح كريهــة. ســهل االســتخدام، يضمــن االلتصــاق الســريع ويمنحــك 
يوميــًا إحساســًا باألمــان يســاعدك علــى تنــاول الطعــام، التحــدث واالبتســام بثقــة. مثالــي 

لجميــع أنــواع أطقــم األســنان والجســور.

- لجميع أنواع أطقم األسنان
- يحتوي على جسيمات مضادة للطعام 

- ثبات قوي لمدة طويلة
- بنكهة النعناع

- بتركيبة خالية من الزنك

40 غرام

خالي من البارابين والزنك

OPD - 2071 (Ean - 7261894220711)
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غسول الفم

خيط تنظيف األسنان

إن غســول الفــم كليودانــت هــو عامــة تجاريــة موصــى بهــا للعنايــة بالفــم. فهــو يحتــوي علــى 
الفلورايــد ومضــادات البكتيريــا، يقــّوي األســنان ويمنعهــا مــن التســّوس، يقتــل الجراثيــم الشــائعة فــي 

ــة والغشــاء المخاطــي للفــم. ــع التهــاب اللث تجويــف الفــم، ويمن

اإلســتخدام: يوصــى بغســل الفــم بالغســول بحوالــي 20 مــل مرتيــن فــي اليــوم بعــد تنظيــف األســنان 
بالفرشــاة. 

يحتــوي خيــط تنظيــف األســنان كليودانــت علــى تقنيــة متقدمــة إلزالــة البقــع مــن بيــن األســنان بشــكل 
ســريع وآمــن، بمــا فــي ذلــك بقــع القهــوة والدخــان، مــا يســاعد علــى الوقايــة مــن أمــراض اللثــة. 

- تنظيف مثالي للمساحات بين األسنان
- مكمل ضروري لصحة األسنان 

- مشّمع وقابل لإلمتداد
- بنكهة النعناع 

55 ياردة | 50 م
OPD - 2029 (Ean - 7261894220292)

)32.8 ياردة | 30 م - شريط(
OPD - 2009 (Ean - 7261894220094)

250 مل

123

500 مل

OPD - 2067 (Ean - 726189422067) OPD - 2068 (Ean - 7261894220681)

العناية بالفم
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عيدان خيوط األسنان

فرش التنظيف بين األسنان 

إن عيــدان خيــوط األســنان مصممــة خصيصــًا للمســاعدة فــي إزالــة طبقــات البــاك مــن 
المســاحات بيــن األســنان واللثــة التــي ال تصــل إليهــا فرشــاة األســنان.

- تنظيف مثالي للمساحات بين األسنان
- مكّمل ضروري لصحة األسنان 

- مشّمعة وبنكهة النعناع 
- ُتحفظ بعيدًا عن متناول األطفال 

- للمساحات التي يصعب الوصول إليها.
- تعّزز صحة األسنان واللثة.

- تنّظف المساحات التي يصعب على الفرشاة تنظيفها جّيدًا.

إستخدم هذا الجانب كعود أسنان
للتخّلص من جروح أسطح األسنان 

إستخدم الخيط إلزالة الكسور وطبقات 
الباك من بين األسنان

المساحات الواسعة بين األسنان مقّومات األسنان الجسور

50 قطعة/ علبة

OPD - 2030 (Ean - 7261894220308)

OPD - 2001
(0.6mm)

OPD - 2002
(0.8mm)

OPD - 2003
(1.0mm)

OPD-2001 (Ean - 7261894220018)
OPD-2002 (Ean - 7261894220025)
OPD-2003 (Ean - 7261894220032)
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شمع تقويم األسنان

ُيستخدم للتخفيف من األلم والتهّيج الناجم عن أجهزة تقويم األسنان.

- يحمي الّلثة وباطن الخدين والشفتين ، ويوفر حاجزًا مريًحا من األطراف الحادة 
لألساك الحديدية.

- مناسب أيًضا ألطقم األسنان الجزئية التي قد تسبب المشابك السلكية فيها 
اإلنزعاج وبعض اآلالم.

طريقة اإلستخدام:

- قم بتظيف أسنانك بفرشاة األسنان
- خذ قطعة واحدة من الشمع

- قم بتليينها بإصبعك وضعها على المنطقة التي ُتزعجك
- أزل الشمع إذا كنت تريد أن تتناول الطعام أو أن تستعمل فرشاة األسنان

يحتوي على علبتين من الشمع | شّفاف الّلون وسهل اإلستخدام

OPD-2010 (Ean - 7261894120103)
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فرش أسنان األطفال
تــم تصميــم مجموعــة فــرش أســنان كليودانــت لألطفــال علــى نحــو فريــد للحصــول علــى ابتســامات صحيــة فــي كل المراحــل العمريــة. وقــد صّممــت هــذه الفرشــاة خصيصــًا لتلبيــة احتياجــات 

األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عاميــن ومــا فــوق ولديهــم مزيــج مــن األســنان اللبنيــة والدائمــة. 
- نقطة ملونة لقياس الكمية الموصى بها من معجون األسنان | مع غطاء للفرشاة: أغطية فرش أسنان سهلة االستخدام تحافظ على نظافة الفرشاة ومناسبة لجميع األحجام. 

- مقبض مبّطن غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.

فرش أسنان للصغار

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2021 (Ean - 7261894220216)

شعيرات متوسطة النعومة
OPD - 2023 (Ean - 7261894220230)

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2022 (Ean - 7261894220223)

شعيرات متوسطة النعومة
OPD - 2024 (Ean - 7261894220247)
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فرشاة أسنان الصغار
- شــعيرات مســتديرة: مصنوعــة مــن خيــوط مطاطيــة ناعمــة 

تســاعد علــى تدليــك اللثــة بلطــف وحمايــة مينــا األســنان.
لــك  يتيــح  لإلنــزالق،  قابــل  مقبــض غيــر  ناعــم:  - مقبــض 

المقبــض.  اتجــاه  فــي  بســهولة  التحكــم 
ــف اللســان: يمكــن اســتخدام المطــاط الناعــم الموجــود  - منّظ
إزالــة  بهــدف  لســان  كمنّظــف  األســنان  فرشــاة  رأس  خلــف 

األوســاخ مــن عليــه.

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2034 (Ean - 7261894220346)

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2035 (Ean - 7261894220353)

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2052 (Ean - 7261894220520)
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شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2031 (Ean - 7261894220315)

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2032 (Ean - 7261894220322)

فرش تقويم األسنان

التقويم عند الكبارالتقويم عند الصغار

يتطّلــب مقــّوم األســنان تنظيفــًا يوميــًا بالفرشــاة مــن أجــل حمايــة األســنان والمحافظــة علــى انتعاشــها وإزالــة البقــع بطريقــة فّعالــة. ولهــذا الغــرض، توّفــر كليودانــت فرشــاة تقويــم األســنان 
)بزاويــة مشــذبة( لتنظيــف الســطح الــذي يصعــب الوصــول إليــه. 

- شعيرات مستديرة:  توّفر الشعيرات ذات األطراف الدائرية والشكل المقّوس حماية
فعالة لّلثة ومينا األسنان. 

- مقبض ناعم: مقبض مطاطي ناعم غير قابل لإلنزالق لتحّكم ممتاز وتنظيف فّعال.
-مع غطاء للفرشاة: أغطية فرش أسنان سهلة اإلستخدام تحافظ على نظافة

الفرشاة ومناسبة لجميع األحجام. 

- شعيرات مستديرة:  توّفر الشعيرات ذات األطراف الدائرية والشكل المقّوس حماية
فعالة لّلثة ومينا األسنان. 

- مقبض ناعم: مقبض مطاطي ناعم غير قابل لإلنزالق لتحّكم ممتاز وتنظيف فّعال.
- مع غطاء للفرشاة: أغطية فرش أسنان سهلة اإلستخدام تحافظ على نظافة

الفرشاة ومناسبة لجميع األحجام.
- مؤشر: شعيرات ملّونة تتاشى مع االستخدام لتذكيرك بضرورة إستبدال الفرشاة.
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حماية فائقة

تم تصميم مجموعة فرش األسنان كليودانت على نحو فريد للحصول على ابتسامات صحية في كل المراحل العمرية.

- يساعد منّظف الّلسان الفريد من نوعه على إزالة البكتيريا المسّببة للرائحة والحصول على نفس منعش.
- نقطة ملونة في وسط الفرشاة لقياس الكمية الموصى بها من معجون األسنان.

- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.

حماية ثاثية- نظافة قصوىحماية ثاثية- عناية قصوىحماية مزدوجة

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2027 (Ean - 7261894220278)

شعيرات متوسطة النعومة
OPD - 2046 (Ean - 7261894220469)

شعيرات متوسطة النعومة
OPD - 2026 (Ean - 7261894220261)
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شعيرات مايكروبلس

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2033 (Ean - 7261894220339)

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2038 (Ean - 7261894220384)

مقبض مريح، نظافة قصوىأجنحة مطاطية إضافية

- شعيرات مصقولة بأطراف دائرية وذات خيوط مطاطية ناعمة تعمل على تدليك الّلثة
بلطف وحماية مينا األسنان.

- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.
- يساعد منّظف الّلسان الفريد من نوعه على إزالة البكتيريا المسّببة للرائحة

والحصول على نفس منعش.
- مع غطاء للفرشاة: أغطية فرش أسنان سهلة اإلستخدام تحافظ على نظافة

الفرشاة ومناسبة لجميع األحجام.

- شعيرات مصقولة بأطراف دائرية وذات خيوط مطاطية ناعمة تعمل على تدليك الّلثة
بلطف وحماية مينا األسنان.

- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.
- يساعد منّظف الّلسان الفريد من نوعه على إزالة البكتيريا المسّببة للرائحة

والحصول على نفس منعش.
- مع غطاء للفرشاة: أغطية فرش أسنان سهلة اإلستخدام تحافظ على نظافة

الفرشاة ومناسبة لجميع األحجام.
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مقبض مريح، نظافة قصوى 

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2037 (Ean - 7261894220377)

- شعيرات مصقولة بأطراف دائرية وذات خيوط مطاطية ناعمة تعمل على تدليك الّلثة
بلطف وحماية مينا األسنان.

- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.
- يمكن استخدام المطاط الناعم النصف قطري الموجود خلف رأس فرشاة األسنان

كمنّظف لسان بهدف إزالة األوساخ من على اللسان.
- بغطاء باستيكي عملي جدًا للحفاظ على نظافة الفرشاة.

شعيرات مايكروبلس | شعيرات مستديرة | تدّلك الّلثة
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عناية متكاملة

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2028 (Ean - 7261894220285)

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2041 (Ean - 7261894220414)

نظافة قصوى- مرونة عاليةحساسية فائقة

- تنظيف كامل 
- ناعمة على األسنان الحساسة

- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.
- مع غطاء للفرشاة: أغطية فرش أسنان سهلة اإلستخدام تحافظ على نظافة

الفرشاة ومناسبة لجميع األحجام.

- يساعد منّظف الّلسان الفريد من نوعه على إزالة البكتيريا المسّببة للرائحة
والحصول على نفس منعش.

- نقطة ملونة في وسط الفرشاة لقياس الكمية الموصى بها من معجون األسنان.
- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.

تم تصميم مجموعة فرش األسنان كليودانت على نحو فريد للحصول على إبتسامات صحية في كل المراحل العمرية.
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شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2040 (Ean - 7261894220407)

شعيرات متوسطة النعومة
OPD - 2048 (Ean - 7261894220483)

نظافة قصوى- مرونة عالية عناية متكاملة- مرونة عالية

- يساعد منّظف الّلسان الفريد من نوعه على إزالة البكتيريا المسّببة للرائحة
والحصول على نفس منعش.

- نقطة ملونة في وسط الفرشاة لقياس الكمية الموصى بها من معجون األسنان.
- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.

- يساعد منّظف الّلسان الفريد من نوعه على إزالة البكتيريا المسّببة للرائحة
والحصول على نفس منعش.

- نقطة ملونة في وسط الفرشاة لقياس الكمية الموصى بها من معجون األسنان.
- مقبض غير قابل لإلنزالق، يتيح لك التحكم بسهولة في اتجاه الفرشاة.

تم تصميم مجموعة فرش األسنان كليودانت على نحو فريد للحصول على إبتسامات صحية في كل المراحل العمرية.
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شعيرات متوسطة النعومة
OPD - 2025 (Ean - 7261894222025)

فرشاة أسنان للسفر

- الفرشــاة المتقاطعــة: يمكــن لشــعر الفرشــاة المتقاطعــة المائــل أن يدخــل فتحــات األســنان 
الصغيــرة فيزيــل طبقــة البــاك الموجــودة بيــن األســنان علــى نحــو أكثــر فعاليــة مــن الفرشــاة 

التقليديــة. 
- الشــعيرات المســتديرة: شــعيرات مائلــة تتناســب وشــكل أســنانك لتنظيــف متقــّدم. وقــد ُحــّددت 
جميــع أطــراف الشــعيرات ذات األســطح المســتديرة إلزالــة الزوايــا الحــادة. تحمــي هــذه الفرشــاة 

الّلثــة مــن التعــرض لإللتهابــات وتقيهــا مــن األمــراض، فيمــا تنّظــف األســنان بفعاليــة. 
- مقبض ناعم: مقبض مطاطي ناعم غير قابل لإلنزالق لتحّكم ممتاز وتنظيف فّعال. 

- مؤشر: شعيرات ملّونة تتاشى مع االستخدام لتذكيرك بضرورة استبدال الفرشاة.

رأس ضّيق

طّية في المقبض 

الكل في واحد

مقبض غير قابل لإلنزالق 

لتسهيل بلوغ األماكن التي يصعب الوصول إليها

للمحافظة على نظافة الشعيرات

ال يوجد غطاء منفصل لإلغاق

ما يوّفر تحكمًا جيدًا أثناء استعمال الفرشاة
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- تزيل الرائحة الكريهة، بينما تبقى شعيرات فرشاة األسنان دائمة اإلنتعاش. 
- تنّظم الرطوبة، بحيث يمكن لسطح الشعيرات أن يبقى جافًا بسهولة، ذلك ما يقّلل من

احتمال نمو البكتيريا.
- تعّزز وظيفة تنظيف األسنان، بحيث يزّود مسحوق الفحم الشديد الصابة والنعومة

في آن، سطح الشعيرات بقدرة نظافة إضافية إذا ما قورنت بالشعيرات غير المحتوية
على الفحم. 

- صلبة، بحيث أن احتواءها على مادة الفحم يجعل الشعيرات أكثر متانة. 

فرشاة لألسنان الفائقة الحساسية 

شعيرات شديدة النعومة
OPD - 2049 (Ean - 7261894220490)
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 الحجم الكبير: x 50 190 سم

 الحجم الصغير: x 40 70 سم

منّصات العرض
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زورونا على موقع التواصل اإلجتماعي 

أوبتيمال ميديكس ش.م.م.

info@optimal-medics.com :الربيد اإللكتروين
www.optimalmedics.com  :املوقع اإللكتروين

الموزع الحصري للشرق األوسط وأفريقيا 


