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Parceiro certo no setor odontológico

Produtos de cuidados dentários avançados fabricados em Espanha





3

4-8
4
4
5
5
6
6
7
8

9-10
9
9
10
10
11

12-21

12-13

14

15
15
15
15

16-17
16
16
16

18-19
18
18
19
19

20
21

22

• PASTAS DE DENTE .........................................................................

Cuidado Completo ................................................................

Sensivível ..............................................................................

Carvão ...................................................................................

Embraqueamento ..................................................................

Frescura Extra ........................................................................

Júnior ....................................................................................

Crianças ................................................................................

Creme Adesiva De Dentadura ................................................

• CUIDADO BOCAL ..........................................................................

Gargarejo ..............................................................................

Fio Dental ..............................................................................

Palitos Dental .........................................................................

Eescovas Interdental ...............................................................

Cera Ortodôntica ...................................................................

• ESCOVAS DE DENTES ....................................................................

• ESCOVAS PARA CRIANÇAS & JÚNIOR ..........................................

• ESCOVAS ORTODÔNTICO PARA DENTES ......................................

• PROTEÇÃO EXTRA ESCOVAS DE DENTES ......................................

Dupla Proteção .......................................................................

Tripla Proteção, Cuidado Máximo ............................................

Tripla Proteção, Limpeza Máxima ............................................

• MICROMAIS DE PÊLOS RIJO .........................................................

Micromais De Pêlos Rijo, Parte Elásticas ................................... 

Suporte Orgonomico, Limpeza Máxima ...................................

Suporte Orgonómico, Limpeza Máxima ...................................

• CUIDADO COMPLETO ...................................................................

Cuidado Completo, Super Sensível ..........................................

Limpeza Máxima, Zona Fletida ................................................

Cuidado Completo, Zona Fletida ...........................................

Limpeza Máxima, Zona Fetida .................................................

• ESCOVA DE DENTE AVANÇADA ....................................................

• ESCOVA DE DENTE SENSÍVEL EXTRA ............................................

• ESTANTES PARA EXPOSIÇÕES .......................................................



4

Flúor de sódio (1450 ppm flúor)

Flúor de sódio (1470 ppm flúor)

OPD - 2036 (Ean - 7261894220360)

OPD - 2056 (Ean - 7261894220568)

PASTAS DE DENTE

• CUIDADO COMPLETO - 75 ml

• SENSÍVEL - 75 ml

Antiplaca - Luta de tártaro - Antibacteriano - Embraqueamento - Bom hálito - Proteção 
contra Cáries - Fortalece o esmalte Fortalece as gengivas.

CLEO-DENT®  pasta de dente 8 em 1 é um cuidado total para dentes fortes e saudavéis. 
Enriquecida com agente antibacteriano e zinco, garantem uma proteção máxima diária 
contra os problemas dentários mais comuns.

Ingredientes: Água, Sorbitol, Sílico Hidratado, Tetrapotássio, Pirofosfato, Sulfato De 
Sódio, Aroma, Celulose, Monofluorosfosfato De Sódio, Satarina De Sódio, Flúor De 
Sódio Zinco, Coridio, Mica, Cl 77891, Cl 77491, Cl 77492.
Contém Monofluorosfato De Sódio.

CLEO-DENT®  pasta de dente sensível previne doença gengival e assegura a proteção 
de uma pasta de dente com flúor. O aroma deixa uma sensação persistente de frescura. 
Isso proteje o dente, e proteje-te de sensação dolorosa enquanto comes e bebes.

Apenas para os adultos.

Ingredientes: Água, Sorbitol Silico Hidratado, Nitrato de Potassio, PEG-8, Sulfato de 
Sódio, CL 77891, Xanthan, Panthenol, Cocamidopropyl, Allantoin, Panthenolsatarina 
de Sódio, Flúor de Sódio, Limonene, Eugenol. Contém flúor de sódio (1470 ppm).
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Flúor de sódio (1450 ppm flúor)

Flúor de sódio (1450 ppm flúor)

OPD - 2060 (Ean - 7261894220605)

OPD - 2057 (Ean - 7261894220575)

• BRANQUEAMENTO EXTRA DE CARVÃO - 75 ML

• BRANQUEAMENTO FINAL - 75 ML

CLEO-DENT® pasta de dente embraqueamento extra de carvão, embraquence os 
teus dentes e remove bacterias pejudicial, café, cigarro ou manchas de chá. Garante 
proteção máxima diária contra problemas dentários mais comuns.

Ingredientes: Aqua, Sorbitol, Silitica Hidratada, Tetrapotássio Pyrophosphate, Peg-8, 
Dissódio Pyrophosphate, Sódio Lauroyl, Sarcosinate, Aroma, Celulose Gum, Flúor De 
Sódio, Sódio Sacarina, Sódio Benzoate, Pó De Carvão, Ci 77268:1.
Contém 1450 Flúor.

CLEO-DENT®  O branqueamento final tem uma fórmula especial de remover manchas 
dos dentes para restaurar os seus branqueamentos natural. Issso pode levemente pôr 
os dentes brancos por remover manchas na superfície,  tal como aquelas que são 
causadas por tomarem café ou fumar. Pasta de dente branca pode também ser usada 
apos um tratamento de água sanitária para manter os resultados.

Ingredientes: Água, Sorbitol, Silica Hidratada, Tetrapotássio, Lauril De Sódio, Aroma, 
Monofluorofosfsto De Sódio, Xanthan, Sacarina De Sódio, Benzoate De Sódio, Cálcio, 
Coridio, Cl 77891, Cl 74160. Contém Monofluorofosfato De Sódio (1450 ppm).
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Flúor de sódio (1450 ppm flúor)

Monofluorofosfato de sódio (1000 ppm)

OPD - 2051 (Ean - 7261894220513)

OPD - 2058 (Ean - 7261894220582)

• FRESCO EXTRA - 75 ML

• PASTA DE DENTE PARA FILHOS PEQUENOS - 75 ML

CLEO-DENT® pasta de dente fresco extra, ajuda a prevenir placa dentária e proteger 
contra cáries dentária. Usada diariamente. Garante proteção de uma pasta de dente 
com flúor. O aroma fresco extra deixa uma sensação persistente de frescamento.

Ingredientes: Água, Sorbitol, Silica Hidratada, Tetrapotássio,, Pyrofosfato, Peg- 8 
Sulfato De Sódio, Aroma. Xanthan, Dióxido, Monofluorofosfato De Sódio Panthenol, 
Sacarina De Sódio, Flúor De Sódio, Cloridio, Mentol, Ci 47005, Ci 42051.
Contém Flúor De Sódio E Monofluorofosfato (1450 Ppm Flúor).

CLEO-DENT®  A pasta de dente para júnior foi especialmente formulada para dar o 
melhor cuidado possível aos dentes dos teus filhos á medida que eles desenvolvem-se. 
A formação suave contém flúor e cálcio para pevenir da cárie e proteger seus dentes.
- Prevenir cáries e ortalece o esmalte
- Projetado especialmente para crianças com mais de 6 anos
- Conveinente a manter o tubo direito e fácil de abrir a capa

Ingredientes: Sorbitol, Água, Sílica Hidratada, Peg-8, Cl 77891, Sulfato De Sódio, 
Aroma, Monofluorofosfato De Sódio, Xanthan, Sacarina De Sódio, Benzoate De Sódio, 
Cálcio, Glycerofosfato.

,



7

Flúor de sódio (450 ppm flúor)

Flúor de sódio (450 ppm flúor)

OPD - 2059 (Ean - 7261894220599)

OPD - 2050 (Ean - 7261894220506)

• PASTA DE DENTE PARA CRIANÇAS - 50 ML

• PASTA DE DENTE PARA CRIANÇAS - 50 ML

CLEO-DENT® A pasta de dente com chicete para crianças é sem açúcar.
- Sabor a chiclete | Fortalece o esmalte
- Ajuda a prevenir-se das cáries | Fortalece & protege dentes desenvolvidos
- Dando vida ao gelo colorido | 2 á 6 anos

Ingredientes: Sorbitol, Água, Sílica Hidratada, Sulfato De Sódio, Aroma, Xanthan, 
Sacarina De Sódio, Benzoato De Sódio, Cálcio, Glycerofosfato, Fluoridio De Sódio, 
Tecopheryl Acetate, Mica, Ci 77891, Ci 42090, Fluoridio De Sódio (450 Ppm F).

Bom sabor,gel suave e tubo colorido fazem lavagem as crianças de todas as idades. O 
flúor natural ajuda a prevenir cáries, e anti-bacteriano natural causam risos limpos e 
saudáveis.
- Com cálcio | Sem açúcar | Ajudam fortalecem e protegem das cáries | Combate o 
mau hálito | Sabor de morango que as criamças amam | Especialmente projetado para 
crianças de 2 á 6 anos | Convém manter o direito e fácil de abrir

Ingredientes: Água, Sorbitol, Sílica Hidratada, Peg-8, Sulfato De Sódio, Sacarina De 
Sódio, Aroma, Celulose, Pantenol, Benzoato De Sódio, Cálcio, Flúor De Sódio, 
Cl 733660.
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OPD - 2071 (Ean - 7261894220711)

• POMADA ADESIVA DENTADURA - 40 G.

CLEO-FIX UTRA é uma pomada adesiva que provê uma forte longa duração segura durante todo dia através da sua fórmula inovadora zinc-free, e previne 
particulas alimentares de adquirir ciladas sob a dentadura e causando maus hálitos. Simples de usar, garante uma adesão rápida e oferece-te uma 
segurança diária que permite-te comer, falar e sorrir com confiança. Ideal para todos os tipos de dentadura e pontes. Aplica a pasta uma vez ao dia. A 
eficácia e duração de uma força adesiva pode variar de acordo com aspectos fisico da pessoa (salivação, anatomia da boca, condição geral da saúde, idade).

Ingredientes: Celluose Gum, Calcium/ sodium PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidium, Petrolatum.

- Todoss os tipos de dentaduras
- Particulas anti-alimentar
- Forte duração longa
- Hortelã saborada
- Fórmula zincc-free
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OPD - 2068 (Ean - 7261894220681)

500 ml

OPD - 2067 (Ean - 726189422067)

55YD | 50M
OPD - 2029 (Ean - 7261894220292)

32.8YD | 30M
OPD - 2009 (Ean - 7261894220094)

250 ml

CUIDADO BOCAL

• GARGAREJO

• FIO DENTAL

CLEO-DENT® O gargarejo é uma marca recomendada para o teu cuidado bocal. Isso 
contém flúior e representante antibacteriano, clínicamente comprovado fortalecer os 
dentes e prevenir cárie dentária. Mata os germes comuns na cavidade bocal, previne a 
inflamação da gengiva e mucosa.
Uso: o uso comum envolve enxaguar a boca com aproximadamente 20ml (2/ 3 fl oz) 
de gargarejo duas vezes ao dia após a lavagem.
Ingredientes: Água, Glicerina, Glucitol, Peg 40, Aroma, Óleo de rícino hidrogenado, 
Alantoína, ureia diazolidinil, Cloreto de cetilpiridínio, Fluoreto de sódio, Sacarina 
sódica, CI 42090, CI 47005. Contém Fluoreto de Sódio (226 ppm de ião fluoreto)

Paliitos dentes são especialmente projetadas para ajudar a remoção da 
placa dos espaços entre os dentes e as gengivas que não são limpadas 
pelas escovas de dentes.

- Limpagem perfeita do espeaço interdental
- Complemento necessarário da higiene dentária
- Com cera e com hortelã
- Mantenha longe das crianças
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OPD - 2001

(0.6mm)

OPD - 2002

(0.8mm)

OPD - 2003

(1.0mm)

OPD-2001 (Ean - 7261894220018)
OPD-2002 (Ean - 7261894220025)
OPD-2003 (Ean - 7261894220032)

• PALITOS DENTÁRIOS

• ESCOVAS INTERDENTAL

Palitos dentários são especialmente projetados para ajudar a remoção da 
placa dos espaços entre os dentes e as gengivas que não são limpadas pelas 
escovas de dentes.

- Limpagem perfeita do espaço interdental
- Complemento necessarário da higiene dentária
- Com cera e com hortelã
- Mantenha longe das crianças

- Para alcançar os espaços
- Promove dentes e gengivas mais saudáveis
- Limpa onde a escova de dente não pode

Usa esse lado como paito para
extrair o estrago do dente.

Use o fio dental para limpar o 
estrago e placa dentária entre 
os dentes.OPD - 2030 (Ean - 7261894220308) 50 peças
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OPD-2010 (Ean - 7261894120103)TRANSPARENTE

• CERA ORTODÓNTICA

- Alívia dores e irritação dos aparelhos ortodóntico
- Protege as gengivas e os forros das tuas bochechas e lábios, provendo

uma barreira confortável do acre fim dos fios e partes dos aparelhos
pontudos

- Também adequado para dentaduras parciais cujo o fio aperta talvez
causando desconforto, dor nos locais, ou abrasões.

INSTRUÇÕES: 
Lave as mãos e escove os dentes antes de aplicar a cera. Retire um pequeno pedaço e enrole-o em uma bola do tamanho de uma ervilha. Achate-o ao 
aplicá-lo firmemente sobre cada uma das áreas problemáticas. Remova antes da escovação e limpeza entre os dentes. Reaplique conforme necessário.
 
CUIDADO: Mantenha fora do alcance das crianças 
AVISOS: Se o desconforto persistir, consulte seu ortodontista.
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Suave
OPD - 2021 (Ean - 7261894220216)

Médio Suave
OPD - 2023 (Ean - 7261894220230)

Suave
OPD - 2022 (Ean - 7261894220223)

Médio Suave
OPD - 2024 (Ean - 7261894220247)

ESOCVAS DE DENTES PARA CRIANÇAS

The CLEO-DENT® Ao alcance das crianças a escova é unicamente projetada para os sorrisos saudáveis em cada idade. Essa esccova é especialmente 
projetada para necessidade de crianças com idade de 2 anos e mais velho que tem uma combinação de dentes de criança e adulto.

1- Para medir um monte recomendado de pasta de dente.
2- Proteger o resto e manuseio para o melhor controlo.
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Médio Suave
OPD - 2034 (Ean - 7261894220346)

Médio Suave
OPD - 2035 (Ean - 7261894220353)

Suave
OPD - 2052 (Ean - 7261894220520)

1- Para medir um monte recomendado de pasta de dente.
2- Proteger o resto e manuseio para o melhor controlo.
3- O limpador de língua exclusivo ajuda suavemente a remover bactérias

causadoras de odores para um hálito fresco.

• ESCOVA DE DENTE PARA FILHOS 
PEQUENOS
1- Cedas arredondadas: com filamentos macios massagea

suavemente as gengivas e protege o esmalte.
2- Suporte de gripe leve: permite você controlar facilmente a direção

do suporte.
3- Limpador de língua: O radial de borracha macia por trás da

cabeça da escova de dente, pode ser usada como um limpador de
língua para rapar o espesso sujo em cima da língua.
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Suave

OPD - 2031 (Ean - 7261894220315)
Suave

OPD - 2032 (Ean - 7261894220322)

ESCOVAS DE DENTES ORTODÓNTICA
Os aparelhos exigem escovação diária para proteção, frescor e remoção eficaz de manchas. Para isso, a Cleo-dent disponibiliza a escova de dentes 
ortodôntica (ângulo aparado) para limpar a superfície de difícil acesso.

• Ortodóntico para adulto• Ortodontico para filhos pequenos

1- Cedas arredondadas:  fim de cedas arredondadas e forma de arco
efetivamente protegem gengivas e esmalte dentários. 

2- Suporte de gripe leve: A borracha suave é um controlo excelente e
escovagem eficaz. Suporte organicamente projetado provê conforto
maximo e posse ao uso.

3- Indicador: indicador colorido cedas apagadas com uso que relembra-te
de mudar a tua escova.

4- Cobridor de escova de dente: Fácil de usá-lo mantenha a tua escova de
dente limpa e aceada. Encaixa-se em todos tamanhos.

1- Cedas arredondadas:  fim de cedas arredondadas e forma de arco
efetivamente protegem gengivas e esmalte dentários. 

2- Suporte de gripe leve: A borracha suave é um controlo excelente e
escovagem eficaz. Suporte organicamente projetado provê conforto
maximo e posse ao uso.

3- Cobridor de escova de dente: Fácil de usá-lo mantenha a tua escova de
dente limpa e aceada. Encaixa-se em todos tamanhos.
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Suave

OPD - 2027 (Ean - 7261894220278)
Suave

OPD - 2046 (Ean - 7261894220469)
Médio Suave

OPD - 2026 (Ean - 7261894220261)

PROTEÇÃO EXTRA

• Dupla proteção
• Tripla Proteção
Limpeza Máxima

• Tripla Proteção
Limpeza Máxima

The CLEO-DENT A linha das escovas de dentes é unicamente projetada para os sorrisos maisn saudáveis em cada idade.

1- O único limpador de língua ajuda a remover cheiro causado pela bacteria para um bom hálito.
2- Ponto colorido do centro para medir o monte de pasta de dente recomendado.
3- Proteger o resto e o manuseio seguro para melhor controlo.
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Suave

OPD - 2033 (Ean - 7261894220339)
Suave

OPD - 2038 (Ean - 7261894220384)

MICROMAIS DE PÊLOS RIJOS

• Suporte orgonomico 
Limpeza Máxima

• Partes Elásticas

1- Cedas lustrosas arredondadas com fibra de borracha leve suavemente
massagea gengivas e protege o esmalte.

2- Permite-te facilmente controlar a direção da escova.
3- O único limpador de língua ajudam a remover cheiro causado pela

bacteria para um bom hálito.
4- Cobridores de escova de dente:  fácil de usá-lo mantenha a tua escova

de dente limpa e aceada. Encaixa-se com todos os tamanhos.

1- Cedas lustrosas arredondadas com fibra de borracha leve suavemente
massagea gengivas e protege o esmalte.

2- Permite-te facilmente controlar a direção da escova.
3- O único limpador de língua ajudam a remover cheiro causado pela

bacteria para um bom hálito.
4- Cubridoress de escova de dente:  fácil de usá-lo mantenha a tua escova

de dente limpa e aceada. Encaixa-se com todos os tamanhos.
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Suave
OPD - 2037 (Ean - 7261894220377)

• Suporte orgonomico Limpeza Máxima

1- Cedas lustrosas arredondadas com fibra de borracha leve suavemente
massagea gengivas e protege o esmalte.

2- Permite-te facilmente controlar a direção da escova.
3- O radial de borracha macia por trás da cabeça da escova de dente, pode

ser usada como um limpador de língua para rapar o espesso sujo em
cima da língua.

4- Com uma capa plástica prática para manter a escova de dente limpa.

Cerdas MicroPlus | Cerdas arredondadas | Massagem gengival
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Suave

OPD - 2028 (Ean - 7261894220285)
Suave

OPD - 2041 (Ean - 7261894220414)

CUIDADO COMPLETO

CLEO-DENT a linha das escovas de dentes é unicamente projetada para os sorrisos mais saudáveis em cada idade.

• Limpeza máxima zona fletida • Super sensível

1- O único limpador de língua ajuda a remover cheiro causado pela
bacteria para um bom hálito. 

2- Ponto colorido do centro para medir o monte de pasta de dente
recomendado.

3- Proteger o resto e o manuseio seguro para melhor controlo.

1- Proteger o resto e o manuseio seguro para melhor controlo.
2- Permite-te facilmente controlar a direção da escova.
3- Cubridors de escova de dente:  fácil de usá-lo mantenha a tua escova

de dente limpa e aceada. Encaixa-se com todos os tamanhos.
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Suave

OPD - 2040 (Ean - 7261894220407)
Médio Suave

OPD - 2048 (Ean - 7261894220483)

CLEO-DENT a linha das escovas de dentes é unicamente projetada para os sorrisos mais saudáveis em cada idade.

• Cuidado completo zona fletida • Limpeza máxima zona fletida 

1- O único limpador de lingua que ajuda a remover cheiro causado pela
bacteria para um bom hálito. 

2- Ponto colorido do centro para medir o monte de pasta de dente
recomendado.

3- Proteger o resto e o manuseio seguro para melhor controlo.

1- O único limpador de lingua que ajuda a remover cheiro causado pela
bacteria para um bom hálito. 

2- Ponto colorido do centro para medir o monte de pasta de dente
recomendado.

3- Proteger o resto e o manuseio seguro para melhor controlo.
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Médio Suave

OPD - 2025 (Ean - 7261894222025)

• Avanço da escova de dente 

CABEÇA ESTREITA

TUDO EM SÓ 

SEM GRIPE 

DOBRAR EM SUPORTE

De fácil acesso dificil alcançar lugares

Nenhuma capa destinta para fechar

provê bom controlo enquanto escovas

Mantem as cedas limpas

1- Escova de enfermagem encruzilhada:  a inclinação cruzada da escova de
cabelo pode entrar nos espaços dentarios, e elimina a placa dentária entre
os dentes mais eficazes do que o tradicional.

2- Cedas Arredondadas: cedas curvadas revertida com forma dos teus dentes
para a limpeza avançada. Todos os fins das cedas foram moidas para
remover os ângulos agudos. Todos com superfícies redondas. Protege a
gengiva de ser machucada, limpa eficazmente os dentes, e defende doenças
periodontal.

3- Suporte de gripe Leve: o único suporte bom com borracha leve provê a
você boa sensação. Ant-gripe dá a você controlo excepcional sobre o
derrame cerebral.

4- Indicador: o indicador de cedas coloridas desbota-se com o uso, que
lembra você a mudar a tua escova.
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Suave

OPD - 2049 (Ean - 7261894220490)

• Escova de dente sensivel extra

1- Eliminação do cheiro por meio dessa fibra da escova de dente sempre fica fresca.
2- Regulando a umidade, assim a superficie da fibra pode facilmente ficar seca quando

comparado com a fibra sem carvão, portanto, reduz a chance do crescinmento
bacteriano.

3- Realçando a função abrasiva, o pó de carvão dura extra  e  de carvão boa proverá a
superficie da fibra com beneficio abrasivo adicional ao passo que se compara com
fibra não-carvão.

4- Rigidez, com representação aditiva do carvão para fibra mais dura quando comparado
com uma fibra não- carvão.
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Tamanho pequeno: 40 x 70cm

Tamanho grande: 50 x 190cm

ESTANTES PARA EXPOSIÇÕES





24

Angola - Luanda
www.cleodent.com


