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Oral-B D100 Fehér 
Sensi fejjel + Oral-B 
PRO G&E original 
fogkrém 75ml                                         
KÉSZLET EREJÉIG!

Az ajándékcsomag egy Vitality 100 elektromos fogkefét és egy Oral-B 

Professional Gum & Enamel Pro-Repair Original fogínyvédő és 

zománchelyreállító fogkrémet tartalmaz. Ideális az érzékeny fogakra. 

Segít a fogíny revitalizálásában és a fogzománc helyreállításában, már 

2 hét elteltével. Különleges ActivRepair technológiája semlegesíti a 

kártékony baktériumokat és csökkenti az irritációt. Mindezeken felül 

segít a fogzománc helyreállításában és óvja a fogakat a saverózióval 

szemben. 

6 470 8 217

BSC003 4210201377818 3

Oral-B OxyJet 
SZÁJCENTER                     
OC20.535.3            
AKCIÓ!

Mikro-buborékos tisztítás: a levegőből és vízből nyomás alatt mikro-

buborékok keletkeznek, melyek elősegítik a lepedékeltávolítást. Úgy 

tervezték, hogy elősegítse a lepedékeltávolítást, valamint üde és tiszta 

érzetet biztosítson a szájban. Túl erős nyomás esetén egy nyomást 

érzékelő lámpácska gyullad ki a fogíny védelmében. A fogakat 

körbeölelve 3 dimenzióban tisztít. MD20 szájzuhany + PRO2000 

fogkefe egybeépítve. 2 féle üzemmód: Clean - tisztító, Sensitive - 

érzékeny, 4 Oxyjet pótfej, 3 fogkefe pótfej: 1 power tip, 2 Cross 

Action

25 440 32 309

SZÁJCENTER, SZÁJZUHANY

Oral-B Pro 2900 
Black & Pink bonus 
handle                                        
KÉSZLET EREJÉIG!

64210201207917BAK054

KARÁCSONYI CSOMAGOK (KÉSZLET EREJÉIG!)

4210201319955BAK053 9 296 11 806

Az Oral-B családi csomagja fogkeféket tartalmaz az egész család 

számára. Az Oral-B Vitality tölthető elektromos fogkefe klinikailag 

igazoltan hatékonyabban tisztít, mint az Oral-B manuális fogkefék. A 

markolatba épített időmérő segít a fogorvosok által javasolt 2 perces 

fogmosási idő betartásában. A 3 éves kor feletti gyermekek számára 

tervezett, és a fogorvosok által ajánlott Oral-B Kids elektromos fogkefe 

szórakoztatóvá teszi a fogmosást, miközben gyengéden és hatékonyan 

tisztít Az egyedülálló és gyermekbarát érzékeny üzemmódnak 

köszönhetően a fogkefe gyengéden tisztítja a gyermekek fogait. Több 

lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális fogkefék. A fogkefe 

markolata 4 Star Wars matricával tetszés szerint díszíthető. Oral-B 

Vitality: TELJES KÖRŰ TISZTÍTÁS 2D TECHNOLÓGIÁVAL - oszcilláló és 

forgó mozgásával több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális 

fogkefék.

Oral-B D100 Vitality 
fekete CrossAction 
fejjel + D100 gyerek 
fogkefe Star Wars                                         
KÉSZLET EREJÉIG!

6

Ismerje meg az Oral-B Pro 2 fogkefét, a fogorvosok által világszerte 

elsőként ajánlott márka népszerű darabját. A(z) 2900 elektromos 

fogkefe formatervezett markolatának használatával a fogorvosok által 

ajánlott módon moshat fogat: A professzionális időmérő segítségével 

pontosan betartható a 2 perces fogmosási idő; az eszköz 30 

másodpercenként arra is figyelmeztet, hogy áttérhet a szájüreg 

következő körnegyedére. Akár 100%-kal több lepedéket távolít el, 

mint az Oral-B manuális fogkefék, így a fogíny egészségessé válik, az 

Ön mosolya pedig már a használat első napjától kezdve fehéren 

ragyog, hiszen a fogkefe eltávolítja a felületi elszíneződéseket. Ez nem 

minden: a fogkefébe épített nyomásérzékelő technológia pedig 

csökkenti a forgási sebességet, ezzel jelzi a túl erős mozdulatokkal 

végzett fogmosást. 

25 438 32 306

Az Oral-B családi csomagja fogkeféket tartalmaz az egész család 

számára. Az Oral-B Vitality tölthető elektromos fogkefe klinikailag 

igazoltan hatékonyabban tisztít, mint az Oral-B manuális fogkefék. A 

markolatba épített időmérő segít a fogorvosok által javasolt 2 perces 

fogmosási idő betartásában. A 3 éves kor feletti gyermekek számára 

tervezett, és a fogorvosok által ajánlott Oral-B Kids elektromos fogkefe 

szórakoztatóvá teszi a fogmosást, miközben gyengéden és hatékonyan 

tisztít. Az egyedülálló és gyermekbarát érzékeny üzemmódnak 

köszönhetően a fogkefe gyengéden tisztítja a gyermekek fogait. Több 

lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális fogkefék. A fogkefe 

markolata 4 db Jégvarázs 2 matricával díszíthető.

Oral-B D100 Vitality 
fehér Sensi fejjel + 
D100 gyerek 
fogkefe Frozen 2                                        
KÉSZLET EREJÉIG!

64210201322597BAK051 9 296 11 806
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BAZ001 4210201138433 3

Oral-B OxyJet MD20                                       
SZÁJZUHANY + 
AJÁNDÉK SZÁJVÍZ    
AKCIÓ!

Szájzuhany víznyomása: 6,0 bar. 5 féle víznyomás-szabályozás a 

szájzuhanyban. Egyenletes és rotációs vízsugár, fogköztisztítás, 

ínymaszírozás. Tartozék pótfejek száma: 4. 600 ml-es víztartály, 

Beépített szűrő és tároló a fúvókák számára. Mikro-buborékos 

tisztítás: a levegőből és vízből nyomás alatt mikro-buborékok 

keletkeznek, melyek elősegítik a lepedékeltávolítást. Úgy tervezték, 

hogy elősegítse a lepedékeltávolítást, valamint üde és tiszta érzetet 

biztosítson a szájban. 

12 355 15 691

Oral-B AquaCare4 
vezeték nélküli 
szájzuhany                             
ÚJ TERMÉK!

BSZ003

Az Oral-B Pulsonic Slim Luxe már 4 hét alatt segít javítani a fogíny 

egészségén. Ultravékony és szuperkönnyű markolatának 

köszönhetően a fogkefe kifejezetten kézre áll, és egyaránt ideális 

utazáshoz vagy otthoni használatra. A meghosszabbított fogkefefej a 

Soft Sound technológia segítségével vibráló mozgást végez, mialatt a 

percenként több mint 31 000 vibrációs ciklus kíméletesen eltávolítja a 

felületi elszíneződéseket.A tiszta, egészséges és természetesen fehér 

fogakért. 3 üzemmód: Mindennapos, Sensitive és Fehérítő. Tartozék: 

2 db Pulsonic pótfej, utitok. Csak a Pulsonic pótfejjel kompatibilis.

29 090 36 944

Oral-B Pulsonic Slim 
Luxe 4200 Rose 
Gold                              

64210201233640

18 890

 Az Oral-B Pulsonic Slim One elektromos fogkefe a felületi 

elszíneződések eltávolítása révén már 2 hét alatt fehéríti a fogakat. 

Ultravékony és szuperkönnyű markolatának köszönhetően a fogkefe 

kifejezetten kézre áll, és egyaránt ideális utazáshoz vagy otthoni 

használatra. A meghosszabbított fogkefefej a Soft Sound technológia 

segítségével vibráló mozgást végez, mialatt a percenként több mint 31 

000 vibrációs ciklus kíméletesen eltávolítja a felületi elszíneződéseket. 

2 üzemmód: Mindennapos, Fehérítő. Tartozék: 1 db Pulsonic pótfej, 

utitok. Csak a Pulsonic pótfejjel kompatibilis.

26 890

4210201233350BSZ004

Tegye még hatékonyabbá a szájápolást az Oral-B Aquacare Pro-Expert 

szájzuhany segítségével, amely Oxyjet technológiája révén óvja és 

ápolja a fogínyt. Oxyjet technológia: mikrobuborékokkal dúsított víz a 

hatékony tisztításhoz. Igény szerint beállítható 6 üzemmód: pulzáló 

mód a precíz tisztításhoz. 3 erősségfokozat: testre szabható tisztítás 

intenzív, közepes és érzékeny víznyomás-beállítással. 2-féle vízsugár: 

koncentrált és spirális vízsugarak közül választhat a fogközök gyengéd 

tisztításához. Vezeték nélküli használat: könnyen kezelhető, nincs 

szükség tartozékokra. Óvja a fogszabályzót: gyengéden eltávolítja a 

fogászati fémszálak és fogszabályzók közé szorult ételmaradékokat. 

Tartozék pótfejek száma: 2 db.

36 340 46 152

Oral-B AquaCare6 
Pro Expert vezeték 
nélküli szájzuhany          
ÚJ TERMÉK!

3

64210201245346BSK083

64210201245278

Tegye még hatékonyabbá a szájápolást az Oral-B Aquacare szájzuhany 

segítségével, amely Oxyjet technológiája révén óvja és ápolja a 

fogínyt. Oxyjet technológia: mikrobuborékokkal dúsított víz a 

hatékony tisztításhoz. Igény szerint beállítható 4 üzemmód: pulzáló 

mód a precíz tisztításhoz. 2 erősségfokozat: testre szabható tisztítás 

normál és érzékeny víznyomás-beállítással. 2-féle vízsugár: 

koncentrált és spirális vízsugarak közül választhat. Vezeték nélküli 

használat: könnyen kezelhető, nincs szükség tartozékokra. Óvja a 

fogszabályzót: gyengéden eltávolítja a fogászati fémszálak és 

fogszabályzók közé szorult ételmaradékokat. Tartozék pótfejek 

száma: 1.

Oral-B Pulsonic Slim 
1000                          
KUFUTÓ TERMÉK, 
KÉSZLET EREJÉIG!   

4210201233404

BSK082

Az Oral-B Pulsonic Slim fogkefe hatékonyabb lepedékeltávolítást tesz 

lehetővé, mint az Oral-B manuális fogkefék. Ultravékony és 

szuperkönnyű markolatának köszönhetően a fogkefe kifejezetten 

kézre áll, és egyaránt ideális utazáshoz vagy otthoni használatra. A 

meghosszabbított fogkefefej a Soft Sound technológia segítségével 

vibráló mozgást végez, mialatt a percenként több mint 27 000 

vibrációs ciklussal kíméletesen eltávolítja a felületi elszíneződéseket. 

Egyéni igényeinek megfelelően kétféle fogmosási mód közül 

választhat: mindennapos és sensitive (érzékeny) üzemmódok. A tiszta 

és egészségesen ragyogó mosolyért. 1 üzemmód: Mindennapos. 

Tartozék: 1 db Pulsonic pótfej. Csak a Pulsonic pótfejjel kompatibilis.

29 070 36 919

SZÓNIKUS KÉSZÜLÉKEK

3

34 150

23 990

Oral-B Pulsonic Slim 
2200 White 
KUFUTÓ TERMÉK, 
KÉSZLET EREJÉIG! 
2000-es lesz 
helyette   

ORAL-B FELNŐTT ELEKTROMOS FOGKEFÉK
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Az Oral-B Pulsonic Slim Luxe már 4 hét alatt segít egészségesebbé 

varázsolni a fogínyt. Ultravékony és szuperkönnyű markolatának 

köszönhetően a fogkefe kifejezetten kézre áll, és egyaránt ideális 

utazáshoz vagy otthoni használatra. A meghosszabbított fogkefefej a 

Soft Sound technológia segítségével vibráló mozgást végez, így a 

percenként több mint 31 000 rezgő mozgás kíméletesen eltávolítja a 

felületi elszíneződéseket. Egyéni igényeinek megfelelően háromféle 

fogmosási üzemmód közül választhat: mindennapos tisztítás, 

fogfehérítő és sensitive (érzékeny). A professzionális időzítő emellett 

emlékezteti rá, hogy betartsa a fogorvosok által javasolt 2 perces 

fogmosási időtartamot. A tiszta, egészséges és természetesen fehér 

fogakért.

31 970 40 602

BSK090

4210201305903

Oral-B Pulsonic Slim 
Luxe 4500 Platinum 
+útitok       ÚJ 
TERMÉK!

GENIUS KÉSZÜLÉKEK

Az Oral-B Pulsonic Slim Luxe már 4 hét alatt segít egészségesebbé 

varázsolni a fogínyt. Ultravékony és szuperkönnyű markolatának 

köszönhetően a fogkefe kifejezetten kézre áll, és egyaránt ideális 

utazáshoz vagy otthoni használatra. A meghosszabbított fogkefefej a 

Soft Sound technológia segítségével vibráló mozgást végez, így a 

percenként több mint 31 000 rezgő mozgás kíméletesen eltávolítja a 

felületi elszíneződéseket. Egyéni igényeinek megfelelően háromféle 

fogmosási üzemmód közül választhat: mindennapos tisztítás, 

fogfehérítő és sensitive (érzékeny). A professzionális időzítő emellett 

emlékezteti rá, hogy betartsa a fogorvosok által javasolt 2 perces 

fogmosási időtartamot. A tiszta, egészséges és természetesen fehér 

fogakért.

31 970 40 602

Oral-B Pulsonic Slim 
Luxe 4500 Matte 

fekete + útitok                               
ÚJ TERMÉK!

4210201305972

4210201247081, 

4210201247104

4210201247425, 

4210201248064, 

4210201249092
87 691

Oral-B                           
GENIUS X WHITE 
BOX 
Fogorvosoknak 
készült kiszerelés                           
ÚJ TERMÉK!                           

4210201277026, 

4210201277248 6

KÉT SZÍNBEN KAPHATÓ: FEHÉR, FEKETE                                                                                        

3D tisztítási technológia 6 üzemmód (PRO Clean, fogfehérítő, 

fogínyápoló és érzékeny fogmosási üzemmód), Gum guard, Smart 

ring, nyomásérzékelő, Bluetooth. Tartozék: 4 pótfej (2 db Sensi, 1 db 

Cross Action, 1 db 3D White), pótfejtartó 4 fej számára, USB 

utazótok, okostelefon tartó. 100%-kal több lepedéket távolít el, mint 

az Oral-B manuális fogkefék. A felületi elszíneződéseket eltávolítja, 

ezért egészségesebb fogínynek és ragyogóbb mosolynak örvendhet. 

Óvja az érzékeny fogínyt, a túl erős mozdulatoknál  csökken a forgási 

sebesség. A Lítium-ion akkumulátor egyetlen feltöltéssel több, mint 2 

hetes használatot tesz lehetővé. 

65 408 83 068
Oral-B GENIUS                                              
PRO 10000 

6

Oral-B                           
GENIUS X                          
ÚJ TERMÉK!                           

6

KÉT SZÍNBEN KAPHATÓ: FEHÉR, ÉS ROSE GOLD                                 3D 

tisztítási technológia 6 üzemmód (PRO Clean, fogfehérítő, fogínyápoló 

és érzékeny. Tartozék: Prémium pótfejtartó, útitok. 4 db pótfej (1 

Cross Action, 1 Sensi, 1 Ortho, 1 Power tip).  Az összes Oral-B 

pótfejjel kompatibilis (kivéve Pulsonic). Képes a 

mozdulatfelismerésre, a mesterséges intelligencián alapuló vezérlés 

pedig felismeri használója fogmosási stílusát. Óvja az érzékeny 

fogínyt, a túl erős mozdulatoknál  csökken a forgási sebesség,  360° 

SmartRing gyűrű. . A Lítium-ion akkumulátor egyetlen feltöltéssel 

több, mint 2 hetes használatot tesz lehetővé. 

69 048 87 691

HÁROM SZÍNBEN KAPHATÓ: SZÜRKE, FEHÉR, ÉS ROSE GOLD                     

3D tisztítási technológia 6 üzemmód (PRO Clean, fogfehérítő, 

fogínyápoló és érzékeny. Tartozék: Prémium pótfejtartó, útitok. 4 db 

Cross Action pótfej (szürkéhez) 4 db  Sensi fej (fehér és rose 

goldhoz).  Az összes Oral-B pótfejjel kompatibilis (kivéve Pulsonic). 

Képes a mozdulatfelismerésre, a mesterséges intelligencián alapuló 

vezérlés pedig felismeri használója fogmosási stílusát. Óvja az 

érzékeny fogínyt, a túl erős mozdulatoknál  csökken a forgási 

sebesség, 360° SmartRing gyűrű. A Lítium-ion akkumulátor egyetlen 

feltöltéssel több, mint 2 hetes használatot tesz lehetővé. 

69 048

6
4210201267508, 

4210201267690

Oral-B GENIUS                           
PRO 10000N                                 

65 408 83 068

KÉT SZÍNBEN KAPHATÓ: FEHÉR, ROSE GOLD                                                                                                    

3D tisztítási technológia 6 üzemmód (PRO Clean, fogfehérítő, 

fogínyápoló és érzékeny fogmosási üzemmód), Gum guard, Smart 

ring, nyomásérzékelő, Bluetooth. Tartozék: 4 pótfej (2 db Cross 

Action, 1 db Sensi ultra thin, 1 db 3D White), pótfejtartó 4 fej 

számára, USB utazótok, okostelefon tartó. 100%-kal több lepedéket 

távolít el, mint az Oral-B manuális fogkefék. A felületi elszíneződéseket 

eltávolítja, ezért egészségesebb fogínynek és ragyogóbb mosolynak 

örvendhet. Óvja az érzékeny fogínyt, a túl erős mozdulatoknál  

csökken a forgási sebesség. A Lítium-ion akkumulátor egyetlen 

feltöltéssel több, mint 2 hetes használatot tesz lehetővé. 
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4210201159742

Intelligens elektromos fogkefe, amely a fogorvos ajánlásai alapján 

tisztít. A 3D tisztítóhatás oszcilláló, rotáló és pulzáló mozgással 

távolítja el és söpri ki a lepedéket a fogak közül, így akár 100%-kal több 

lepedék eltávolítására képes, mint az Oral-B manuális fogkefék. 5-féle 

fogmosási üzemmód: mindennapos fogmosási, fogínyápoló, 

érzékeny, fogfehérítő és extra tisztító üzemmód a kiváló 

tisztítóhatásért. Szájkvadránsonként jelzés, hogy a szájüreg minden 

egyes részére megfelelő idő jusson, illetve, hogy lehetőleg ne 

maradjanak érintetlen területek. Személyre szabható beállítások, valós 

idejű útmutatás, nyomásérzékelő. Oral-B applikáció*, amely naponta 

nyomon követi a fogmosási szokásokat és gyakorlatokat.Tartozékok: 

utazótok, töltőállvány, okostelefon tartó*, 3-féle fogkefe fej: 

CrossAction, Sensitive és 3DWhite. Az Oral-B legtartósabb 

akkumulátora: egy teljes töltés 12 napi működést tesz lehetővé (napi 

2*2 perces fogmosás mellett). Prémium kategóriás, az Oral-B 

leggyorsabb töltője. (rezgő, oszcilláló és pulzáló) 10500 

mozdulat/perc és 48 000 rezgés/perc. Tartozékok: 3 db pótfej (1 db 

Sensitive, 1 db Cross Action, 1 db 3D White). Utitok, telefontartó.

6BSK064

6

Oral-B PRO 8900        
GENIUS + Handle                  
2 markolatos 
Elektromos fogkefe                   

Intelligens elektromos fogkefe, amely a fogorvos ajánlásai alapján 

tisztít. A 3D tisztítóhatás oszcilláló, rotáló és pulzáló mozgással 

távolítja el és söpri ki a lepedéket a fogak közül, így akár 100%-kal több 

lepedék eltávolítására képes, mint az Oral-B manuális fogkefék. 5-féle 

fogmosási üzemmód: mindennapos fogmosási, fogínyápoló, 

érzékeny, fogfehérítő és extra tisztító üzemmód a kiváló 

tisztítóhatásért. Szájkvadránsonként jelzés, hogy a szájüreg minden 

egyes részére megfelelő idő jusson, illetve, hogy lehetőleg ne 

maradjanak érintetlen területek. Személyre szabható beállítások, valós 

idejű útmutatás, nyomásérzékelő. Oral-B applikáció*, amely naponta 

nyomon követi a fogmosási szokásokat és gyakorlatokat.Tartozékok: 

utazótok, töltőállvány, okostelefon tartó*, 3-féle fogkefe fej: 

CrossAction, Sensitive és 3DWhite. Az Oral-B legtartósabb 

akkumulátora: egy teljes töltés 12 napi működést tesz lehetővé (napi 

2*2 perces fogmosás mellett). Prémium kategóriás, az Oral-B 

leggyorsabb töltője. (rezgő, oszcilláló és pulzáló) 10500 

mozdulat/perc és 48 000 rezgés/perc. Tartozékok: 3 db pótfej (1 db 

Sensitive, 1 db Cross Action, 1 db 3D White). Utitok, telefontartó.

43 609

Oral-B                       
GENIUS 8000            
D701.535.5XC                                 
Elektromos fogkefe                                                

55 383

SMART KÉSZÜLÉKEK

4210201277330

BAK036 65 410 83 071

4210201206057 6
Oral-B SMART 6 
Cross Action fejjel 

3D fogkefe. A SMART 6 6000N elektromos fogkefe formatervezett 

markolatának használata javít a fogmosási szokásokon. A markolat 

zökkenőmentesen csatlakozik a telefonon futtatott Oral-B 

alkalmazáshoz, és valós idejű visszajelzésekkel javítja a fogmosás 

minőségét. Míg Ön a megfelelő fogmosási rutin elsajátításán dolgozik, 

addig az Oral-B különleges, kerek feje elvégzi Ön helyett a fogmosást. 

Akár 100%-kal több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális 

fogkefék, így a fogíny egészségessé válik, az Ön mosolya pedig már a 

használat első napjától kezdve fehéren ragyog, hiszen a fogkefe 

eltávolítja a felületi elszíneződéseket. Ez nem minden: a fogkefébe 

épített nyomásérzékelő technológia pedig csökkenti a forgási 

sebességet, ezzel jelzi a túl erős mozdulatokkal végzett fogmosást. 

Nyomásérzékelő, Vizuálisan jelző nyomásérzékelő (Smart ring). 40 

000 pulzáló/8 800 rezgő-forgó mozdulat/per. 5 üzemmód, 3 pótfej: 1 

db Cross Action, 1 db 3D White, 1 db Sensi. 30 mp-ként jelző időmérő. 

Pótkefetartó. Okostelefon állvány.

39 975 50 768
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Kép

BAK047 4210201219163 6

Oral-B PRO 2 2500 
Fekete Cross Action 
fejjel AKCIÓ!

3D elektormos fogkefe. 2 üzemmód: mindennapos, fogínyápoló. 

Fényjelző nyomásérzékelő. Tölthető akkumulátor, akár 7 napon át 

működteti a fogkefét (napi 2x2 perces, fogmosás mellett). Minden 

Oral-B pótfejjel kompatibilis. Tartozék: 1 db Fekete Cross Action 

pótkefe.  Műanyag útitok. rezgő, oszcilláló és pulzáló), 8 800 

mozdulat/perc és 40 000 rezgés/perc

18 170 23 076

BSK071 4210201179092 6
Oral-B PRO 2                             
Cross Action fejjel           

3D elektormos fogkefe. 2 üzemmód: mindennapos, fogínyápoló. 

Fényjelző nyomásérzékelő. Tölthető akkumulátor, akár 7 napon át 

működteti a fogkefét (napi 2x2 perces, fogmosás mellett). Minden 

Oral-B pótfejjel kompatibilis. Tartozék: 1 db 3D White pótkefe.  

Rezgő, oszcilláló és pulzáló), 8 800 mozdulat/perc és 40 000 

rezgés/perc

18 170 23 076

6 14 960

PRO KÉSZÜLÉKEK

18 999

A 4000N fogkefe kecses, fehér színű markolata javít a fogmosási 

szokásokon. A markolat zökkenőmentesen csatlakozik a telefonon futtatott 

Oral-B alkalmazáshoz, és valós idejű visszajelzésekkel javítja a fogmosás 

minőségét. Míg Ön mozdulatainak pontosításán dolgozik, az Oral-B 

különleges, lekerekített feje elvégzi a rá bízott feladatot. A fogkefe a felületi 

elszíneződéseket is eltávolítja már az első naptól kezdve. Saját fejlesztésű 

nyomásérzékelő technológia a túl erősen végzett fogmosás esetén 

csökkenti a fogmosási sebességet, ezáltal óvja a fogínyt. Az Oral-B Smart 4 

4000N fogkeféhez tartozó Smart Coaching funkció segít a fogmosási 

szokások és a szájüreg egészségének javításában. Az összes Oral-B pótfejjel 

kompatibilis. Akár 100%-kal több lepedéket távolít el: kerek feje 30 nap 

alatt egészségesebb fogínyt eredményez, mint az az Oral-B manuális 

fogkefék. Üzemmód: 3 féle,  mindennapos fogmosási, fehérítő és érzékeny 

fogmosási üzemmóddal. Tartozék: 1 db markolat töltővel, 3 db pótfej (1 

db Sensi Ultra Thin, 1 db Cross Action fogkefefej. 3D tisztítási technológia 

(rezgő, oszcilláló és pulzáló), 8 800 mozdulat/perc és 40 000 rezgés/perc, 3 

pontos nyomásérzékelő. 2 perces időzítő 4x30 másodperc. Bluetooth 

csatlakozás az Oral-B App alkalmazáshoz. Új Li-Ion akkumulator: +20%-kal 

megnövelt akkumulátoridő (60 perc+). Új prémium töltő: 20%-kal rövidebb 

töltési idő. 

64210201207894

4210201175391BSK069

36 919

Oral-B SMART 4 
4500 Black edition + 
úti tok                                

A markolat zökkenőmentesen csatlakozik a telefonon futtatott Oral-B 

alkalmazáshoz, és valós idejű visszajelzésekkel javítja a fogmosás 

minőségét. Míg Ön a megfelelő fogmosási rutin elsajátításán dolgozik, 

addig az Oral-B különleges, kerek feje elvégzi Ön helyett a fogmosást. 

Akár 100%-kal több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális 

fogkefék, így a fogíny egészségessé válik, az Ön mosolya pedig már a 

használat első napjától kezdve fehéren ragyog, hiszen a fogkefe 

eltávolítja a felületi elszíneződéseket. Ez nem minden: a fogkefébe 

épített nyomásérzékelő technológia pedig csökkenti a forgási 

sebességet, ezzel jelzi a túl erős mozdulatokkal végzett fogmosást. A 

fogkeféhez tartozó intelligens útmutatással Ön tovább javíthat 

fogmosási szokásain és szájürege egészségén. Üzemmód: 3 féle,  

mindennapos fogmosási, fehérítő és érzékeny fogmosási 

üzemmóddal. 3D tisztítási technológia (rezgő, oszcilláló és pulzáló), 

8 800 mozdulat/perc és 40 000 rezgés/perc. Tartozék pótfejek: 2 db 

Fekete Cross Action.

29 0704210201219200

Oral-B SMART 4                          
Sensi White box  
Fogorvosoknak 
készült kiszerelés 

6

3D-s tiszító hatás. Professzionális időmérővel rendelkezik, melynek 

segítségével könnyedén betartható a fogorvosok által ajánlott 2 

perces fogmosási idő. A fogkefe 30 másodpercenként arra is 

figyelmeztet, hogy áttérhet a szájüreg egy újabb negyedének a 

tisztítására. Miközben a fogkefét végigvezeti fogsorán, az Oral-B 

különleges, kerek feje elvégzi Ön helyett a munkát. Akár 100%-kal 

több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális fogkefék, így 

fogínye egészségesebb lesz, mosolya pedig már a használat első 

napjától kezdve fehérebben ragyog, mivel a fogkefe eltávolítja a 

felületi elszíneződéseket. 20 000 pulzáló/8 800 rezgő-forgó 

mozdulat/perc. Nyomásérzékelő.       3 üzemmód: Mindennapos, 

Érzékeny, Fogfehérítő. 2 pótfej: 1 db 3D White, 1 db Sensi. 30 mp-ként 

jelző időmérő. 

16 61413 082
Oral-B PRO 900 
Sens fejjel

BAK046
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BAK030 4210201298465 6

Oral-B PRO 790                             
Cross Action + 
handle elektromos 

fogkefe                                                                             

3D-s tisztító hatás, Oszciláló: 7600/perc, Pulzáló 20000/perc. 

Tölthető akkumulátor, 1 üzemmód, 2 db Cross Action pótfej, 1 db 

töltőállvány, 2 db markolat, 2 perces időmérő, töltöttségi szint jelző, 

kompatibilis az összes Oral-B pótfejjel. Hangérzékelő rendszerrel, mely 

az Oral-B applikációval kommunikál.

18 165 23 070

BAK039 4210201218463 6

Oral-B PRO 750                                                         
Fekete Cross Action 
fejjel + útitok                                                                    

3D technológia (Pulzáló és Oszcilláló mozgás 20000/7600), 

Újratölthető akkumulátor, 7 napon át működteti a fogkefét napi 2*2 

perces fogmosás mellett, Nyomásérzékelő, Töltöttségi szint kijelző. 

Tartozék pótfejek: 1 (1 db Cross Action). Indukciós töltő, Időjelző, 1 

Üzemmód: mindennapos tisztítás. 

13 085 16 618

BAK052 4210201312314 6

Oral-B PRO 1 750 
fehér Cross Action 
fejjel + excluzív 
útitok MEGÚJULT 
CSOMAGOLÁS!

3D technológia (Pulzáló és Oszcilláló mozgás 20000/7600), 

Újratölthető akkumulátor, 7 napon át működteti a fogkefét napi 2*2 

perces fogmosás mellett, Nyomásérzékelő, Töltöttségi szint kijelző. 

Tartozék pótfejek: 1 (1 db Cross Action). Indukciós töltő, Időjelző, 1 

Üzemmód: mindennapos tisztítás. 

11 622 14 760

BAK027 4210201135654 6

Oral-B PRO 400                            
Zöld                        
KIFUTÓ TERMÉK, 
KÉSZLET EREJÉIG!                                                                                                                                                                           

3D technológia, Pulzáló mozgás (max.20.000), Oszcilláló mozgás (max. 

7600), Újratölthető, Nyomásérzékelő, Mindennapos fogmosási 

üzemmód, Tölthető akkumulátor: akár 7 napon át működteti a 

fogkefét (napi 2x2 perces fogmosás mellett), A teljeskörű szájápolási 

igények kielégítése érdekében az összes Oral-B pótfejjel kompatibilis, 

2 perces időmérő, Töltöttségi szint kijelző, Tartozék: 1db fogkefefej 

(Cross Action)

11 630 14 770

BAK031 4210201135579 6

Oral-B PRO 400                       
Narancs       KIFUTÓ 
TERMÉK, KÉSZLET 
EREJÉIG!                                                                                                                    

3D technológia, Pulzáló mozgás (max.20.000), Oszcilláló mozgás (max. 

7600), Újratölthető, Nyomásérzékelő, Mindennapos fogmosási 

üzemmód, Tölthető akkumulátor: akár 7 napon át működteti a 

fogkefét (napi 2x2 perces fogmosás mellett), A teljeskörű szájápolási 

igények kielégítése érdekében az összes Oral-B pótfejjel kompatibilis, 

2 perces időmérő, Töltöttségi szint kijelző, Tartozék: 1db fogkefefej 

(Cross Action)

11 630 14 770

64210201077732

4210201096269

Akár 100%-kal több lepedéket távolít el: kerek feje 30 nap alatt 

egészségesebb fogínyt eredményez, mint az az Oral-B manuális 

fogkefék. A felületi elszíneződések eltávolításával már a legelső naptól 

kezdve kíméletesen fehéríti a fogakat. Mosson fogat a megfelelő ideig 

a 2-perces professzionális időmérő segítségével. 1-féle, mindennapos 

fogmosási üzemmód. Tartalom: 1 db elektromos fogkefemarkolat 

töltővel, 1 db Cross Action fogkefefej. Az összes Oral-B pótfejjel 

kompatibilis. Az Oral-B PRO 600 csúcstechnológiás akkumulátora 

legalább két héten át működteti a fogkefét.  (Pulzáló-max 

20000mozdulat/perc és Oszcilláló-max 7600 mozdulat/perc 

mozgás),

14 770

Oral-B PRO 600                       
Cross Action fejjel                            

6

Akár 100%-kal több lepedéket távolít el: kerek feje 30 nap alatt 

egészségesebb fogínyt eredményez, mint az az Oral-B manuális 

fogkefék. A felületi elszíneződések eltávolításával már a legelső naptól 

kezdve kíméletesen fehéríti a fogakat. Mosson fogat a megfelelő ideig 

a 2-perces professzionális időmérő segítségével. 1-féle, mindennapos 

fogmosási üzemmód. Tartalom: 1 db elektromos fogkefemarkolat 

töltővel, 1 db 3D White fogkefefej. Az összes Oral-B pótfejjel 

kompatibilis. Az Oral-B PRO 600 csúcstechnológiás akkumulátora 

legalább két héten át működteti a fogkefét.  (Pulzáló-max 

20000mozdulat/perc és Oszcilláló-max 7600 mozdulat/perc 

mozgás),

Oral-B PRO 600                       
3D White fejjel      

BSK070

BSK074 11 630

11 630 14 770
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BSK045 4210201138532 6 Oral-B PRO 500  

3D technológia (Pulzáló-max 20000mozdulat/perc és Oszcilláló-max 

7600 mozdulat/perc mozgás), Újratölthető, Időmérő, töltöttségi szint 

kijelző, Nyomásérzékelő, Tartozék pótfejek: 1 (1 db Cross Action), 

Indukciós töltő, 1 Üzemmód

6 291 7 990

BSK076 4210201201083 6

Oral-B D100 Vitality 
Fehér Cross Action 
fejjel

6 470 8 217

4210201234227 6
Oral-B D100 Vitality 
Fehér Sensi fejjel

6 470 8 217

BSK077 4210201201106 6

Oral-B D100 Vitality 
Fekete Cross Action 
fejjel

6 470 8 217

BSK088 4210201234258 6
Oral-B D100 Vitality 
Fekete Sensi fejjel

6 470 8 217

BSK078 4210201234173 6
Oral-B D100 Vitality 
Pink 3DW fejjel

6 470 8 217

BSK079 4210201234203 6
Oral-B D100 Vitality 
Kék Sensi fejjel

6 470 8 217

BSK080 4210201234555 6

Oral-B D150 Vitality 
Fekete 2 db 
pótfejjel (Sensi és 
CrossAction) 

7 120 9 042

2D FOGKEFÉK

2D mozgás percenkénti 7600 forgó mozgás. Az Oral-B Vitality 100 

CrossAction tölthető elektromos fogkefe klinikailag igazoltan 

kimagaslóbb tisztító hatást nyújt, mint az Oral-B manuális fogkefék. A 

Cross Action fogkefefej 16 fokos szögben megdöntött sörtéivel 

körbeöleli a fogakat, miközben a 2D tisztító funkció oszcilláló és forgó 

mozgása az Oral-B manuális fogkeféknél alaposabban távolítja el a 

lepedéket. A markolatba épített időmérő segít a fogorvosok által 

javasolt 2 perces fogmosási idő betartásában. Ezt kínálja Önnek az 

Oral-B, a fogorvosok által világszerte használt fogkefemárka. Tartozék 

pótfejek: 1 db Cross Action, Indukciós töltő, 1 üzemmód. 

2D mozgás percenkénti 7600 forgó mozgás. Az Oral-B Vitality 100 

CrossAction tölthető elektromos fogkefe klinikailag igazoltan 

kimagaslóbb tisztító hatást nyújt, mint az Oral-B manuális fogkefék. A 

Cross Action fogkefefej 16 fokos szögben megdöntött sörtéivel 

körbeöleli a fogakat, miközben a 2D tisztító funkció oszcilláló és forgó 

mozgása az Oral-B manuális fogkeféknél alaposabban távolítja el a 

lepedéket. A markolatba épített időmérő segít a fogorvosok által 

javasolt 2 perces fogmosási idő betartásában. Ezt kínálja Önnek az 

Oral-B, a fogorvosok által világszerte használt fogkefemárka. Tartozék 

pótfejek: 1 db Cross Action, Indukciós töltő, 1 üzemmód. 
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BAK050 4210201309987 6
Oral-B D100 Frozen 
+ utazótok               

2D technológia, 7600 rotáció/perc, 1 üzemmód: mindennapos 1 db 

Jégvarázs pótfej. A 3 éves kortól és a fogorvosok által ajánlott Oral-B 

Kids elektromos fogkefe a Disney Jégvarázs karakterein keresztül 

varázsolja szórakoztató élménnyé a fogmosást, miközben gyengéd, 

ugyanakkor hatékony tisztítást tesz lehetővé.. Az egyedülálló és 

gyermekbarát érzékeny üzemmódnak köszönhetően a fogkefe 

gyengéden tisztítja a gyermekek fogait. Több lepedéket távolít el, mint 

az Oral-B manuális fogkefék.

6 170 7 836

BAK049 4210201307693 6
Oral-B D100 Star 
Wars + utazótok         

2D technológia, 7600 rotáció/perc, 1 üzemmód: mindennapos 1 db 

Star Wars pótfej. A 3 éves kortól és a fogorvosok által ajánlott Oral-B 

Kids elektromos fogkefe a Star Wars karakterein keresztül varázsolja 

szórakoztató élménnyé a fogmosást, miközben gyengéd, ugyanakkor 

hatékony tisztítást tesz lehetővé.. Az egyedülálló és gyermekbarát 

érzékeny üzemmódnak köszönhetően a fogkefe gyengéden tisztítja a 

gyermekek fogait. Több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális 

fogkefék. 

6 170 7 836

4210201202356 6
Oral-B PRO 400 
Junior                                      

A fogorvosok bevonásával tervezett, 6 éves kortól ajánlott Star Wars 

Oral-B Junior elektromos fogkefe kimagasló hatékonyságot nyújt a 

fogmosásban. A gyermekek puha fogínyének védelme érdekében a 

fogkefe nyomásszabályozóval rendelkezik: a túl erős mozdulatokkal 

végzett fogmosásra villogó piros fényjelzéssel, valamint a forgási 

sebesség csökkentésével figyelmeztet. Mindezek mellett a kerek 

fogkefefej extra puha sörtékből készült. Hogy a fogmosás még 

szórakoztatóbb élmény legyen a gyermekek számára, a fogkefe 

összehangolható az Oral-B ingyenes Disney Magic Timer 

alkalmazásával is, melynek köszönhetően a kicsik 90%-a valóban több 

időt tölt a fogmosással. Ez a fogkefe tökéletes arra, hogy megtanítsa a 

gyermekeket az önálló fogmosásra és az életen át tartó, egészséges 

fogmosási szokások kialakítására. 3D elektormos fogkefe. 2 üzemmód: 

mindennapos, fogínyápoló. 1 Sensi pótfej. Fényjelző nyomásérzékelő.

BSK075

A markolat zökkenőmentesen csatlakozik a telefonon futtatott Oral-B 

alkalmazáshoz, és valós idejű visszajelzésekkel javítja a fogmosás 

minőségét. Míg gyermeke mozdulatainak pontosításán dolgozik, az 

Oral-B különleges, lekerekített feje elvégzi a rá bízott feladatot. Akár 

100%-kal több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális fogkefék, 

így fogínye egészséges, mosolya pedig ragyogó lesz, hiszen a fogkefe a 

felületi elszíneződéseket is eltávolítja már az első naptól kezdve. Ez 

nem minden: a saját fejlesztésű nyomásérzékelő technológia a túl 

erősen végzett fogmosás esetén csökkenti a fogmosási sebességet, 

ezáltal óvja a fogínyt. Üzemmód: 3 féle,  mindennapos fogmosási, 

fehérítő és érzékeny fogmosási üzemmóddal. 3D tisztítási technológia 

(rezgő, oszcilláló és pulzáló), 8 800 mozdulat/perc és 40 000 

rezgés/perc, 3 pontos nyomásérzékelő. 2 perces időzítő 4x30 

másodperc. Bluetooth csatlakozás az Oral-B App alkalmazáshoz. Új Li-

Ion akkumulator: +20%-kal megnövelt akkumulátoridő (60 perc+). Új 

prémium töltő: 20%-kal rövidebb töltési idő. Tartozék pótfejek: 1 db 

Sensi ultra thin, 1 db Ortho.

18 170 23 07664210201202448
Oral-B SMART 4 
Teen Sensi fejjel

ORAL-B GYERMEK ELEKTROMOS FOGKEFÉK

Ez a 2D tölthető elektromos gyerekfogkefe olyan extra puha sörtékkel 

rendelkezik, melyek klinikailag igazoltan kíméletesek a gyerekek 

fogaihoz és fogínyéhez, miközben hatékonyabban távolítják el a 

lepedéket, mint az Oral-B manuális fogkefék. A beépített időmérő 

megtanítja a gyerekeket a fogorvosok által javasolt 2 perces 

fogmosásra, és 30 másodpercenként figyelmezteti őket arra, hogy 

áttérhetnek a száj egy másik területére. Az Oral-B Junior 6+ tölthető 

elektromos fogkefét a Dentálhigiéniai Alapítvány is jóváhagyta. A 

fogkeféhez fogmosási útmutató is tartozik, amely segít megtanítani a 

gyerekeket arra, hogyan tisztítsák hatékonyan fogaikat a hét minden 

napján. 1 üzemmód, 1 db Sensi Ultra Thin pótfej.

12 355 15 691

64210201245971 16 716

Oral-B PRO 2 Junior 
Sensi fejjel - Star 
Wars

21 229
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4210201320111 6

Oral-B D100 Vitality 
gyerek fogkefe - 
Spiderman                        

ÚJ TERMÉK!

2D technológia, 7600 rotáció/perc, 1 üzemmód: mindennapos 1 db 

Spiderman pótfej. A 3 éves kortól és a fogorvosok által ajánlott Oral-B 

Kids elektromos fogkefe a Pókember karakterein keresztül varázsolja 

szórakoztató élménnyé a fogmosást, miközben gyengéd, ugyanakkor 

hatékony tisztítást tesz lehetővé.. Az egyedülálló és gyermekbarát 

érzékeny üzemmódnak köszönhetően a fogkefe gyengéden tisztítja a 

gyermekek fogait. Több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális 

fogkefék. 

6 170 7 836

4210201314615 6

Oral-B D100 Vitality 
gyerek fogkefe - 
Pixar + utazótok                              
ÚJ TERMÉK!

2D technológia, 7600 rotáció/perc, 1 üzemmód: mindennapos 1 db 

Pixar pótfej. A 3 éves kortól és a fogorvosok által ajánlott Oral-B Kids 

elektromos fogkefe a Pixar karakterein keresztül varázsolja 

szórakoztató élménnyé a fogmosást, miközben gyengéd, ugyanakkor 

hatékony tisztítást tesz lehetővé.. Az egyedülálló és gyermekbarát 

érzékeny üzemmódnak köszönhetően a fogkefe gyengéden tisztítja a 

gyermekek fogait. Több lepedéket távolít el, mint az Oral-B manuális 

fogkefék. 

6 170 7 836

BSK015 4210201822356 12

Oral-B ELEMES 
Felnőtt  D4 Expert 
fogkefe

Elemes (2xAA), Oszcilláló mozgás: 9600 mozdulat/perc, Indikátor 

szálak (a fogkefe elhasználódottságát mutatják), Hosszított sörték (a 

fogközök tisztításához), Tartozék pótfejek száma: 1 (1 db Precision 

Clean)

3 633 4 614

BSK016 4210201305590 6
Oral-B ELEMES 
Gyerek  D2 fogkefe           

Elemes (2xAA), Oszcilláló mozgás: 9600 mozdulat/perc, Indikátor 

szálak (a fogkefe elhasználódottságát mutatják), Tartozék pótfejek 

száma: 1 (1 db Kids Stages).                                                                                                                                                                    

2 perces időmérő. Kíméletes a gyermekek sérülékeny fogínyéhez. A 

fogakat körbeölelve tisztít. Segítségével a gyerekek könnyebben érik el 

a hátsó fogakat. Jól illeszkedik a fogmosásban még járatlan kis 

kezekbe. A Disney figurákkal szórakoztatóvá válik a fogmosás.

3 633 4 614

BSP004 4210201746324 12

Oral-B fogkefefej                                                    
EB 20-2                       
Precision Clean                         
2 db-os kiszerelés

3 125 3 969

BSP008 4210201757771 12

Oral-B fogkefefej                                              
EB 20-4 Precision 
Clean                                                                                  
4 db-os kiszerelés

4 578 5 814

BSP023 4210201848370 12

Oral-B fogkefefej                                      
EB 20-8 Precision 
Clean                                                                                   
8 db-os kiszerelés

7 994 10 152

BSP012 4210201746348 12

Oral-B fogkefefej                                         
EB 25-2 FlossAction                                                        
2 db-os kiszerelés

3 125 3 969

BSP025 4210201094531 12

Oral-B fogkefefej                                         
EB 25-4 FlossAction                                                        
4 db-os kiszerelés

4 578 5 814

3 9693 125

Korszerű tisztítás és fehérítés a felületi elszíneződések (pl. kávé, 

dohányzás által okozott) eltávolításával. A polírozó tölcsért 

kifejezetten a fogkrém jobb megtartására és a felületi elszíneződések 

gyengéd eltávolítására tervezték, míg a sörték kisöprik a lepedéket. 

Olyan pácienseknek ajánlott, akiknek a fogán külső eredetű 

elszíneződések láthatók, de természetes fehérségre vágynak. 

Fogköztisztító sörték és indikátor szálak, melyek a fogkefe 

elhasználódottságát mutatják. Használható minden Braun Oral-B 

fogkeféhez (kivéve a CrossAction Power és a Sonic Complete). A 

csomagban elhelyezett tartozékok száma: 2

4210201850441

Mindennapos szájápolás a tisztább fogakért és az egészségesebb 

fogínyért, 29%-kal több tisztító sörte, a fogak jobb és gyengédebb 

körbeölelése a még hatékonyabb fogmosásért, minden páciens 

számára ajánlott. Fogköztisztító sörték és indikátor szálak, melyek a 

fogkefe elhasználódottságát mutatják. Használható minden Braun Oral-

B fogkeféhez (kivéve a CrossAction Power és a Sonic Complete) A 

csomagban elhelyezett tartozékok száma: 2

ORAL-B PÓTFEJEK

ORAL-B ELEMES FOGKEFÉK

Mélytisztítás a fogak között a túlzottan felgyülemlett lepedék 

eltávolításáért, egyedülálló mikropulzáló sörték, behatol a proximális 

területekre a gyengéd, de alapos tisztításért, a kiváló fogköztistításra 

vágyó pácienseknek ajánlott, indikátor szálakkal, melyek a fogkefe 

elhasználódottságát mutatják.  Használható minden Braun Oral-B 

fogkeféhez (kivéve a CrossAction Power és a Sonic Complete). A 

csomagban elhelyezett tartozékok száma: 2

BSP013

Oral-B fogkefefej                                      
EB 18-2 3D White 
Luxe                                                                     
2 db-os kiszerelés

12
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BSP027 4210201135302 12

Oral-B fogkefefej                                   
EB 50-4 Cross 
Action pótkefe                                                  
4 db-os kiszerelés

4 578 5 814

BSP034 4210201217909 12

Oral-B EB 50 BK-4 
Cross Action fekete 
pótkefe 4 db-os 
kiszerelés

4 578 5 814

BSP035 4210201299851 12

Oral-B Pulsonic 
pótfej 4 db                       
ÚJ TERMÉK!

Csak Pulsonic fogkeféhez használható 5 087 6 460

BSP021 4210201849735 12

Braun Oral-B Ortho 
Care Essentials Kit 
pótkefe                                                                                
3 db-os kiszerelés

Az Oral-B Ortho Care Essentials csomag 3 db elektromos fogkefe 

pótfejet tartalmaz, amelyek a fogszabályozó hatékony, kényelmes 

tisztítását és ápolását teszik lehetővé. Fogszabályzóhoz készült fogkefe 

azoknak, akik elektromos fogkefét szeretnének használni.

3 270 4 153

BSP032 4210201181477 12

Oral-B fogkefefej                                       
EB 10-4 Frozen 
gyermek                                                                   
4 db-os kiszerelés                                                             

5 087 6 460

BSP033 4210201181507 12

Oral-B fogkefefej                                       
EB 10-4 Star Wars 
gyermek                                                                   
4 db-os kiszerelés                                                             

5 087 6 460

BSP031 4210201181538 12

Oral-B fogkefefej                                       
EB 10-4 Cars 
(Verdák) gyermek                                                                   
4 db-os kiszerelés                                                             

5 087 6 460

BSP002 4210201746225 12

Oral-B fúvóka                                                            
ED 17-4 OxyJet                                                              
4 db-os kiszerelés

Irrigátor pótfej Oral-B OxyJet szájzuhanyhoz – Oral-B technológia az 

ínyszél alatti tisztításra. Mikrobuborékokat képez, amelyek 

segítségével megtámadja a lepedékben található baktériumokat. 

Bármelyik szájzuhannyal kompatibilis.

3 633 4 614

OTS001 4103330031167 12

Oral-B P-35 Ortho 
fogszabályozóhoz 
fogkefe

Oral-B Ortho fogkefe rögzített fogszabályozót viselőknek. A rögzített 

fogszabályozó készüléket - a fogkefe hosszanti irányban V alakban 

kivágott szálak révén- alaposan megtisztítja.

551 700

Fedezze fel az Oral-B Sensi UltraThin fogkefefejet, amelyet az Oral-B, a 

fogorvosok által világszerte ajánlott fogkefemárka hozott el Önnek. 

Kerek, virágszirom formáját fogorvosok bevonásával tervezték. A 

puha, szuper-vékony sörték kímélik a fogínyt, miközben normál sörtéi 

hatékonyan elbánnak a lepedékkel. A Sensi Ultrathin akár 100%-kal 

több lepedéket távolít el, valamint 100%-kal csökkenti a 

fogínygyulladást az Oral-B manuális fogkefékhez képest. A lekerekített 

végű és szuper-vékony sörték különleges kombinációját tartalmazó 

Sensi Ultrathin fogkefe ideális az érzékeny fogakkal és fogínnyel 

rendelkezőknek, illetve azoknak, akik a gyengéd, ugyanakkor alapos 

fogmosást szeretnék megtapasztalni. Minden csomag 4 db, az Oral-B 

Sensitive Ultrathin pótfejet tartalmaz.

5 087 6 460

Oral-B fogkefefej            

EB60-4 Sensi Ultra 
Thin                                       
4 db-os kiszerelés

12BSP030 4210201176688

Különleges, rövid és extra puha sörtéi kíméletes fogmosási élményt 

nyújtanak, amely ideális a kisgyermekek apró fogaihoz és 

szájüregéhez. Használata 3 éves kortól ajánlott. Kíméletes a fogakhoz 

és a fogínyhez. A középen elhelyezett, hosszított sörték segítenek az 

elszíneződések eltávolításában. Jégvarázs, Star Wars, vagy Verdák 

design.

Precíz tisztítás, 100%-kal több lepedéket távolít el az íny mentén. Sűrű 

kefe: 29%-kal több sörte, a legsűrűbb fogkefe a tökéletes, de gyengéd 

tisztításért. Tökéletes dőlésszögű sörték: 16 fokos dőlésszög az 

optimális a fogak tökéletes tisztításához. Criss-Cross technológia: a 

söték Criss-Cross elrendezésének köszönhetően eléri és tisztítja a 

fogakat a különböző hosszúságú sörtékkel. A csomagban elhelyezett 

pótfejek száma: 4 db

ORAL-B SPECIÁLIS FOGKEFE
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OUT003 3014260094379 12

Oral-B Ultra Thin                           
Pro Gum Care 
fogkefe                   

Az Oral-B Ultrathin Pro Gum Care kézi fogkefe szuper vékony sörtékkel 

rendelkezik, amelyek segítenek alapos tisztításban. Az Oral-B Ultrathin 

Pro Gum Care 14 nap alatt javítja az íny egészségét. A 0,01 mm-es 

ultrahang sörték gyengéden tisztítanak és mélyen benyúlnak a fogak 

közé. Ergonomikus fogantyú a kényelem érdekében.

951 1 208

OTAFM2 3014260022730 12

Oral-B Advantage                          
3D Fresh 40 
Medium 1+1 DUÓ  
fogkefe                                 

Közepes keménységű sörték 2x Oral-B 3D White Fresh manuális 

felnőtt fogkefe mindennapi használatra.
744 945

OTEC06 3014260776725 12

Oral-B Pro-Expert 
Complete7 35 
Medium 

7 előnyt nyúlt a tiszta, egészséges szájüregért: 1. Eltávolítja a lepedék 

akár 90%-át a nehezen hozzáférhető helyekről. 2. Segít megőrizni az 

egészséges fogínyt. 3. Tisztít az íny mentén. 4. Letisztítja a felületi 

szennyeződéseket. 5. Eltávolítja a szájszagot okozó baktériumokat a 

nyelvről. 6. Masszírozza az ínyt. 7. Kíméletes a fogzománchoz.

885 1 124

OTEC05 3014260022587 1
Oral-B Pro-Expert 5 
Way Clean 1+1                

Teljes körű szájápolás. Az Oral-B Complete 5-Way Clean manuális 

fogkefét a kimagasló és teljes körű széjépoláshoz tervezték. Power Tip 

sörtéi segítenek a nehezen elérhető területek alapos tisztításában, az 

interdentális sörtesor pedig megtisztítja a fogközöket. Fogíny 

masszírozója gyengéden bánik a fogínnyel a fogmosás közben, 

nyelvtisztítója pedig eltávolítja a baktériumokat a nyelv felületéről.

871 1 106

13014260778194OTCC01 979 1 243

Az Oral-B Pro-Expert All In One kézi fogkefe több részre osztott Power 

Tip sörtéinek köszönhetően a nehezen hozzáférhető területek 

tisztítására is képes. Textúrált nyelvtisztítója segítségével eltávolítja a 

kellemetlen szagot okozó baktériumokat és 16 fokban döntött 

keresztirányú sörtéivel mélyebben behatol a fogak közé, mint az 

egyenletes sörtéjű fogkefék. Ergonómikusan kialakított, 

csúszásmentes markolatának köszönhetően kényelmesen és biztosan 

tartható a kézben. Klinikai értelemben vett hatását tekintve: A lepedék 

akár 99%-át is eltávolíthatja a nehezen hozzáférhető területekről. 

Bizonyított, hogy már néhány hetes használata is jelentősen csökkenti 

az ínyproblémák kialakulását. Eltávolítja a baktériumokat, így 

jelentősen csökkenti a rossz leheletet.

Oral-B Pro-Expert 
All in One 35 Soft 
fogkefe

OTCC01 3014260778194 1

Oral-B Pro-Expert 
All in One 35 Soft 
fogkefe

Az Oral-B Pro-Expert All In One kézi fogkefe több részre osztott Power 

Tip sörtéinek köszönhetően a nehezen hozzáférhető területek 

tisztítására is képes. Textúrált nyelvtisztítója segítségével eltávolítja a 

kellemetlen szagot okozó baktériumokat és 16 fokban döntött 

keresztirányú sörtéivel mélyebben behatol a fogak közé, mint az 

egyenletes sörtéjű fogkefék. Ergonómikusan kialakított, 

csúszásmentes markolatának köszönhetően kényelmesen és biztosan 

tartható a kézben. Klinikai értelemben vett hatását tekintve: A lepedék 

akár 99%-át is eltávolíthatja a nehezen hozzáférhető területekről. 

Bizonyított, hogy már néhány hetes használata is jelentősen csökkenti 

az ínyproblémák kialakulását. Eltávolítja a baktériumokat, így 

jelentősen csökkenti a rossz leheletet.

979 1 243

12

Az Oral-B Pro-Expert kézi fogkefe több részre osztott Power Tip 

sörtéinek köszönhetően a nehezen hozzáférhető területek tisztítására 

is képes. Textúrált nyelvtisztítója segítségével eltávolítja a kellemetlen 

szagot okozó baktériumokat és 16 fokban döntött keresztirányú 

sörtéivel mélyebben behatol a fogak közé, mint az egyenletes sörtéjű 

fogkefék. Ergonómikusan kialakított, csúszásmentes markolatának 

köszönhetően kényelmesen és biztosan tartható a kézben. Klinikai 

értelemben vett hatását tekintve: o A lepedék akár 99%-át is 

eltávolíthatja a nehezen hozzáférhető területekről. o Bizonyított, hogy 

már néhány hetes használata is jelentősen csökkenti az ínyproblémák 

kialakulását. o Eltávolítja a baktériumokat, így jelentősen csökkenti a 

rossz leheletet. extra puha sörtéinek köszönhetően kíméletes a 

fogzománchoz.

3014260796884 885 1 124

ORAL-B FELNŐTT FOGKEFÉK

Oral-B Pro-Expert 
Cross Action 35 
Medium

OTCM04
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Kép

OTE002 3014260022839 12

Oral-B Natural 
Fresh 40 Medium 
1+1                                                

A fogak természetes kontúrjaihoz tervezve. Segít a lehelet 

felfrissítésében. 6 éven aluli gyermekek számára használata nem 

ajánlott.

391 497

OAAM12 3014260842093 12

Oral-B Delicate 
White 40 Medium                               
Oral-B fogkefe duó 
1+1 (2db)

A fogkefe lágy, lekerekített végű sörtéi és a fogkrém eltávolítja a 

felszíni elszíneződéseket és helyreállítja a fogak természetes 

fehérségét.

367 466

OTAAM3 3014260846374 1

Oral-B Complete 
Deep Clean 40 
Medium fogkefe

Az Oral-B Complete Deep Clean fogkefe MicroTip sörtéit úgy 

tervezték, hogy a nehezen elérhető helyeken (pl. hátsó fogak 

területén) is alapos lepedékeltávolításra legyen képes. Egy 

hagyományos kézi fogkeféhez képest az Oral-B Complete Deep Clean 

fogkefe több bakteriális lerakódás (plakk) eltávolítására képes. 

Hosszított, ínymasszírozó sörtéi gyengéden tisztítják és stimulálják az 

íny szöveteit.

298 378

OTC003 3014260746773 12

Oral-B Classic 3 
Effect 35 Medium 
fogkefe

248 315

OTC001 3014260293222 12

Oral-B Classic                
3 Effect                             
40 Medium                                    
fogkefe

195 248

OTE003 3014260802059 12

Oral-B Delicate 
White 40 Medium 
fogkefe

A fogkefe lágy, lekerekített végű sörtéi és a fogkrém eltávolítja a 

felszíni elszíneződéseket és helyreállítja a fogak természetes 

fehérségét.

227 288

OTSC02 3014260808013 12

Oral-B Shiny Clean                                          
40 Med tálcás                                      
fogkefe

Felnőtt fogkefe mindennapi használatra 175 222

OTPP01 3014260832513 12

Oral-B Pulsar 3D 
White Pearl 35 
Supersoft                                          
fogkefe

Felnőtt fogkefe mindennapi használatra, elemmel működik, a feje nem 

cserélhető
1 372 1 742

OTSN05 3014260103149 12

KIDS Gyermek 

fogkefe 3-5 éves 
korig

Az Oral-B Kids kézi fogkefe játékmese-karakterekkel tökéletes gyermek 

fogkefe az alapos tisztításhoz. A fogkefét kifejezetten 3-5 éves 

gyermekek számára fejlesztették ki, és kis kefefejjel rendelkezik a kis 

száj számára. A párnázott kefefej megvédi a puha ínyt, míg a puha 

sörték hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosítanak. Kis kefefej 

puha sörtékkel, 3-5 éves gyermekek számára kifejlesztve A párnázott 

kefefej védi a puha ínyt A PowerTip sörték tisztítják a nehezen 

elérhető őrlőfogakat.

470 597

OOP006 8001090589095 6

Oral-B KIDS 3+ 
Disney gyermek 
fogkrém 75ml

Egészséges és erős fogak 3 éves kor felett. Védelmet nyújt a 

mindennapi élelmiszerekben lévő cukrok lebontásából származó 

savakkal szemben. Enyhén menta ízű. Cukormentes, fluoriddal.

616 782

OOP009 8001090632630 1

Oral-B JUNIOR 6+ 
Disney gyermek 
fogkrém 75ml

Egészséges és erős fogak 6 éves kor felett. Védelmet nyújt a 

mindennapi élelmiszerekben lévő cukrok lebontásából származó 

savakkal szemben. Enyhén menta ízű. Cukormentes, fluoriddal.

616 782

A hüvelykujj számára kialakított támasszal ellátott, kényelmesen 

tartható markolat biztos fogást és könnyebb fogmosást tesz lehetővé.

ORAL-B GYERMEK FOGKEFÉK

ORAL-B GYERMEK FOGKRÉMEK
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OOT004 5010622017947 12
Oral-B Satin Floss 
fogselyem 25m

A selyemszalag-szerű Oral-B Satin Floss fogselyem kényelmesen az 

ujjak köré tekerhető és könnyedén siklik a fogak között illetve az 

ínyszél alatt, így még elegánsabbá téve a fogselymezés élményét. Az 

Oral-B Satin Floss kétrétegű kialakításának köszönhetően hatékonyan 

távolítja el a lepedéket és az ételdarabkákat, megelőzve a 

fogszuvasodás és az ínyproblémák kialakulását, így Ön egyszerűen és 

könnyedén érhet el jelentős javulást fogai és fogínye egészségét 

illetően. 

763 969

OOT009 5410076635153 12

Oral-B Pro-Expert 
Clinic fogselyem 
25m

Az Oral B Pro-Expert Clinic Line fogselyem hatékonyan távolítja el a 

lepedéket, miközben kíméletes a fogíny számára. Termékjellemzők: 

Kíméletes a fogínyhez és hatékonyan távolítja el a lepedéket. 

Frissességet és hűs lehelet eredményez. Nem rojtosodik vagy foszlik.

763 969

PGBM21 4015600620097 24

BAM fogkrém TP 3 
Dimensional 
Whiteness 100 ml

Mosolya még fehérebb lesz 3D-ben! Szeretné, ha fogai fehérek és 

csillogóan fényesek lennének? A blend-a-med bevezette az új blend-a-med 

3D White fogkrémet azok számára, akiknek fontos az egészséges és 

gyönyörű mosoly. Hatóanyag-részecskéi a fogmosás közben keletkezett 

habbal jutnak a fogakra, így 3D-s fehérítő hatást eredményeznek. A napi 

fogápolási rutin részeként alkalmazva hatékonyan és mégis rendkívül 

kíméletesen távolítja el az elszíneződéseket és az ételmaradékokat, így a 

fogak számára tökéletes tisztaságot és 3D-s fehérséget biztosít. 

378 480

PGBM25 4015600620035 24

BAM fogkrém TP 3D 
Cool Water                                    
100 ml

Érezze a kirobbanó frissesség élményét! A 3D White Cool Water fogkrém 

maga a frissesség, amely egész napon át tartó energiát kölcsönöz Önnek. 

Technológiai innovációjának köszönhetően akár 6-szor hosszabban tartó 

frissességet eredményez*! A 3D White Cool Water fogkrém frissíti a 

leheletet és a 3D White fogkrém család többi tagjához hasonlóan egyedi 

mikrogranulátumokat tartalmaz. Hatására fogai mindhárom dimenzióban 

ragyogóan fehérek lesznek - a fogak első és hátsó felületén, sőt, még a 

fogak közötti területeken is! A 3D White Cool Water fogkrém a kirobbanó 

menta íznek köszönhetően önbizalmat ad! Legyen laza és friss!

378 480

BAM fogkrém TP 3D 
Extreme Mint Kiss                       
100 ml

4015600620004PGBM28

4103330017369OOT003

OOT006 12

12

Az Oral-B Essential Floss™ segítségével a fogkefe által hozzá nem 

férhető területek is megtisztíthatók. A speciálisan megalkotott, 

polimer bevonatnak köszönhetően a lepedék viszonylag egyszerűen 

eltávolítható. Az Oral-B EssentialFloss™ nem foszlik és nem szakad el. 

Könnyen siklik a fogak között. Termékjellemzők: Speciális 

szálszerkezetének köszönhetően könnyen beilleszthető a fogak közé. 

Nem foszlik és nem szakad el, az Ön biztonsága és kényelme 

érdekében. Viaszos felülete révén könnyen beilleszthető a fogak közé.

462

969

48024

A 3D White Extreme Mint Kiss egy frissítő hatású fogkrém, amelytől 

magabiztos és tettre kész leszel! Nem kell megállnod! A 3D White Extreme 

Mint Kiss egy valódi áttörést jelent és segít abban, hogy a frissesség érzetét 

akár hatszor hosszantartóbban* élhesd meg! Nincs többé kellemetlen 

szájíz. Mi több, nem csupán frissítő hatású, de ugyanazzal a fehérítő 

hatással rendelkezik, mint a 3D White termékcsalád többi tagja. Különleges 

mikroszemcséinek köszönhetően fogaid mindhárom dimenzióban gyönyörű 

fehérek lesznek - elől, hátul, sőt, még a fogak közötti látható résekben is. A 

3D White Extreme Mint Kiss fogkrém extra mentolos, friss, és hosszantartó! 

Próbáld ki most! * a Blend-a-med Complete 7 mild mint fogkrémhez 

viszonyítva.

378

Az Oral-B Super Floss tökéletes megoldást jelent a hidak, a 

fogszabályozók és a széles fogközök tisztítására. Három egyedi 

tulajdonsága - merev szélek, lágy illetve közepes keménységű részek - 

együtt biztosítja az Ön számára szükséges maximális tisztítóhatást. 

Termékjellemzők: A merev széleknek köszönhetően a hidak és a 

fogszabályozók alatti területek is elérhetők. A puha részekkel a hidak 

és fogszabályozók alatti területek, valamint a széles fogközök is 

tisztíthatók. Közepes keménységű részével eltávolítható az ínyszél 

alatti lepedék. A fogselyem az egyszerűbb adagolás érdekében 50 

szálat tartalmaz. Menta ízben kapható.

763

ORAL-B ÉS BLEND-A-MED FOGKRÉMEK

5010622005029 587

ORAL-B FOGSELYMEK

Oral-B Superfloss 
fogselyem 50 szál

 Oral-B Essential 

Floss fogselyem 
25m 
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PGBD11 4084500170186 36

BAD 
Protézisragasztó                  
Original 47g

A Blend-a-dent Extra Stark a Blend-a-dent hagyományos 

műfogsorragasztója, amely kiválóan illeszti és hosszantartóan rögzíti a 

fogsort, hogy az Ön számára nevetés, a beszélgetés, az evés és az ivás 

kényelmesen és magabiztosan történhessen! Segít a műfogsor 

biztonságos rögzítésében egész napon át.

953 1 210

PGBD13 4084500170063 36

BAD 
Protézisragasztó                         
Neutral 47g

A Blend-a-dent Neutral pontosan azt a stabil rögzítést és illesztést 

nyújtja Önnek, amelyet egy Fixodent műfogsorrögzítőtől elvár. Nem 

tartalmaz mesterséges színezéket, vagy aromát, ezért ízében teljesen 

semleges. 

953 1 210

PGBD12 4084500170131 36

BAD 
Protézisragasztó                            
Frisch 47g

A Blend-a-dent Fresh pontosan azt a stabil rögzítést és illesztést 

nyújtja Önnek, amelyet egy Blend-a-med műfogsorrögzítőtől elvár. 

Mindemellett friss és mentolos íze tiszta és hűs érzetet nyújt anélkül, 

hogy befolyásolná az ételek ízét. 

953 1 210

PGBD09 5011321652255 6
BAD Protézistisztító 
Tabletta 60 db-os

A Blend-a-dent műfogsortisztító tabletta tisztítja és fehéríti a 

műfogsort, valamint hosszantartó védelmet nyújt a baktériumok és a 

lepedék felgyülemlése ellen. Elpusztítja a kellemetlen szagokat okozó 

baktériumok 99,9%-át. 

1 318 1 674

BLEND-A-DENT PROTÉZISRAGASZTÓK, PROTÉZISTISZTÍTÓK


