


nHAptm Boost Sponge

Neem het buisje tussen duim 

en wijsvinger met de duim op 

de ribbelrand.[1] Druk met enige 

kracht de sluiting kapot. Laat 

de vloeistof naar het sponsje 

lopen door in de bovenkant 

van het buisje te knijpen.[2] 

Tamponeer de vloeistof in op 

de tanden gedurende ca. 5 tot 

10 seconden. Knijp regelmatig 

in het buisje om nieuwe 

vloeistof aan het sponsje toe 

te voegen. Het moet enigszins 

gaan schuimen. Voor een 

optimaal resultaat gedurende 

2 – 3 minuten laten intrekken.[3] 

Gedurende 15 – 20 minuten na 

het aanbrengen niet eten of 

drinken.

OrthoCare tm Fluoride-vrije 

nHAptm Tandpasta 

Volwassenen en kinderen van 

2 jaar of ouder. Gebruik een 

hoeveelheid nHAptm Tandpasta 

ter grootte van een erwt op 

een zachte tandenborstel. 

Poets minimaal 2 minuten ná 

iedere maaltijd en minimaal 2 

keer per dag of zo vaak als je 

orthodontist adviseert. 

Alcoholvrij Mondwater 

met Xylitol

Spoel minimaal één keer per 

dag na het tandenpoetsen, 30 

seconden, met een dop vol 

OrthoCaretm Alcoholvrij Mond-

water met Xylitol. 

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Wij adviseren het ge-

bruik van een zachte 

handtandenborstel of 

een sonische/ultra-

sonische vibrerende 

tandenborstel. 

Poetsen met teveel 

kracht op de beugels 

kan beschadigingen 

veroorzaken! 

ZORG
voor je

NIEUWE
LACH

SLOTJESBEUGEL? 

VOORKOM BESCHADIGINGEN!

HOUD JE TANDGLAZUUR GEZOND 

MET ORTHOCAREtm
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