
Panasonic EW-DL82 este o periuţă cu formă romboidală 
care elimină eficient petele de pe dinţi. Petele se pot elimina 
prin periaj zilnic, redându-se ușor dinţilor albul lor natural.

Cele aproximativ 31.000 de mișcări pe minut ale periuţei 
generează vibraţii sonice cu viteză ridicată pentru o  
experienţă nouă de periaj curat, blând și confortabil.  
Periajul blând este efectuat de-a lungul liniei gingiilor și  
beneficiază de vibraţii orizontale fine generate de mișcări ale 
periuţei de circa 1 mm.

Panasonic EW-DL82 - prezintă următoarele avantaje:
1. Peri cu 3 muchii pentru zonele dintre dinţi; 
2. Periuţa de dinţi ionică pentru eliminarea petelor este 
compusă din peri de forma romboidală;
3. Peri extrafini pentru zonele dintre dinţi și gingii.
 
Ce poţi face pentru a combate parodontoza?
Aceasta este o întrebare care cu siguranţă v-a fost adresată 
măcar o dată sau aţi auzit măcar pe cineva în jurul dvs.  
rostind-o! Fie că s-a instalat deja, fie că există această  
neplăcută perspectivă, ne-am bucura să transmiteţi  
pacienţilor dvs. răspunsul oferit de Panasonic. 
Compania propune mai multe produse de top care pot ajuta 
în ”lupta” cu această afecţiune. 

Unul dintre ele este:
Irigatorul oral Panasonic EW 1411 
Acesta elimină, prin intermediul unui jet de apă, restul de 
alimente rămase între dinţi și tartrul care se depune în  
pungile parodontale. Tehnologia de pompare a apei este 
originală Panasonic. 
 
Tehnologia de pompare a apei presupune generarea unui jet 
puternic de apă cu o presiune de aprox. 590 kPa. 
Irigarea curăţă eficient locurile în care periuţele nu pot 
ajunge, cum ar fi între dinţi și în jurul punţilor, al  
aparatelor și al coroanelor dentare. 
 
Jetul de apă cu intrare de aer poate fi utilizat și pentru o  
stimulare reconfortantă a gingiilor. Conform unui studiu clinic 
efectuat de către departamentul de parodontologie de la 
Universitatea de Stomatologie din Japonia, un irigator  
contribuie la sănătatea gingiilor după o utilizare constantă 
timp de două săptămâni. 

Pentru a obţine cele mai bune rezultate, Panasonic  
recomandă ca periajul şi irigarea să fie utilizate în tandem.  
Produsele sunt disponibile pe: www.mypanasonic.ro,        
www.emag.ro, www.altex.ro, www.cel.ro, www.domo.ro

Panasonic prezintă:
Produse pentru dinţi mai albi și pentru combaterea parodontozei!
Periaj zilnic pentru dinţi de un alb natural!


