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HIGIENA JAMY USTNEJ

Szczoteczki soniczne nowej generacji

Próchnica dotyka nawet 80% dzieci - winny jest przede wszystkim brak higieny.
Niestety, ze szczotkowaniem zębów jest źle u dorosłych Polaków, a skutkuje to brakiem nadzoru
nad tym, czy dziecko regularnie i prawidłowo myje zęby.
W Polsce próchnicę ma blisko 60% trzylatków
i aż 85% sześciolatków, a dorośli też nie mają się czym
chwalić bo problem z próchnicą ma blisko 95% z nich!
Podstawowe działania profilaktyczne to regularne
czyszczenie jamy ustnej już u najmniejszych dzieci.
Do dyspozycji mamy szeroki wybór szczoteczek
zaprojektowanych z myślą o skutecznym
szczotkowaniu już pierwszych ząbków.
VITAMMY PEARL +

SZCZOTECZKA SONICZNA DO ZĘBÓW Z FUNKCJĄ WYBIELANIA

Klasycznie stylizowana szczoteczka soniczna do higieny
jamy ustnej. Posiada funkcję odliczania czterech części
po 30 sekund, by dokładnie umyć każdą część jamy ustnej.
W zestawie etui do wygodnego przechowywania i przenoszenia. Szczoteczka oprócz swoich uniwersalnych trybów
działania: czyszczenie oraz masaż, posiada też funkcję wybielania. Do szczoteczki dołączony jest akumulator litowojonowy i ładowarka indukcyjna. Unikatowa główka
z miękkim elementem masującym i powierzchnią-kołnierzem do czyszczenia języka. Cicha praca <65 dB i redukcja
drgań obudowy. Wysoka energia drgań dzięki 82 000
ruchów główki na minutę (41 000 drgań / minutę). Końcówki
z włókien Dupont z zaokrąglonymi końcami.
Wydajna i oszczędna do 45 dni na jednym ładowaniu.

VITAMMY PEARL

Wybielanie
Wykończona perłowym
panelem
• Funkcja odliczania
• Czyści 2x dokładniej
• Akumulator z ładowarką
w zestawie
• 45 dni bez ładowania
• Wodoodporna
• Etui
• Gwarancja: 2 lata
•
•

EAN

TOW

BLOZ

5906874252635 TOW009219 9088422

SZCZOTECZKA SONICZNA

Szczoteczka soniczna VITAMMY Pearl jest polecana każdemu
przykładającemu wagę do efektywnej i systematycznej
higieny jamy ustnej. Rekomendowana osobom które
oczekują efektu wybielającego. Wyjątkowo mocna silnik
generuje aż 41 000 drgań na minutę. Posiada technologię
sonicznej atomizacji cieczy oraz wiele płaszczyzn drgań.
Zaawansowany system dynamicznego czyszczenia zębów,
który skutecznie lecz łagodnie masuje dziąsła i czyści jamę
ustną nawet w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona
w trzy tryby pracy: Standardowy - do codziennej higieny,
także dla osób noszących aparat ortodontyczny, mosty lub
korony dentystyczne oraz implanty. Masaż. Wybielanie.
Wiesz ile szczotkujesz i kiedy zmienić stronę szczotkowania.
Wytrzymała bateria nawet do 6 tygodni codziennej pracy.
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Wyróżniki:

Wyróżniki:

•

Indukcyjne ładowanie
Wytrzymała bateria
41.000 drgań na minutę
Unikatowa funkcja wybielania,
Funkcja TIMER
2 końcówki w zestawie

•

Gwarancja: 2 lata

•
•
•
•
•

EAN

TOW

BLOZ

6970075430108 TOW004292 9080475
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VITAMMY ECHO

Szczoteczki soniczne nowej generacji

SZCZOTECZKA SONICZNA

Polecana wszystkich przykładającym wagę do efektywnej
i systematycznej higieny jamy ustnej. Szczególnie dla poszukujących szczoteczki sonicznej z możliwie łatwą obsługą.
Dopasuje się do Twojej wrażliwości dzięki funkcji płynnej
zmiany siły czyszczenia poprzez regulację stopnia wychylenia główki. Dzięki częstotliwość drgań 31 000 / minutę
osiągniesz wysoką skuteczność czyszczenia przy zachowaniu komfortu. Długi czas działania na jednym ładowaniu.
Bateria litowo-jonowa zapewniają możliwość pracy rekordowych 45 dni na jednym ładowaniu. Ładowarka indukcyjna.

PANASONIC DS90

Wyróżniki:
•
•
•
•

•

EAN

TOW

BLOZ

TURKUS 5906874252215 TOW007771 9086136
CORAL 5906874252277 TOW007773 9086132
GRANAT 5906874252284 TOW007772 9085914

PODRÓŻNA KOMPAKTOWA SZCZOTECZKA SONICZNA
KOMPONUJE SIĘ Z INNYMI
PRODUKTAMI W DAMSKIEJ
TOREBCE

VITAMMY LUNA

Usuwa kamień nazębny skuteczniej niż ręczne mycie zębów,
dzięki drganiom sonicznym, które tworzą 16000 drgań na
minutę. Idealne rozwiązanie mycia zębów po posiłkach, gdy
jesteś poza domem i nie masz czasu. Szczoteczka wyposażona jest w 3 charakterystyczne typy włosia, które całkowicie
usuwają kamień nazębny. Szczoteczka ma jedynie 14,5cm.

Wyróżniki:
•
•

EAN

TOW

BLOZ

RÓŻOWA 5025232743278 TOW004610 9080958
CZARNA 5025232743285 TOW004608 9080966
CZERWONA 5025232743261 TOW004609 9080959

Wyróżniki:
•
•
•
•

•

CZARNA
NIEBIESKA
RÓŻOWA
TURKUSOWA

VISIOMED PROSONIC MICRO 2

Prosta obsługa - 1 tryb pracy
Gwarancja: 2 lata

SZCZOTECZKA SONICZNA KOMPAKTOWA

Mała efektywna szczoteczka o zaawansowanej technologii
dociera do wszelkich zakamarków między zębowych. Zabezpieczona skuwką, która chroni szczoteczkę przed zabrudzeniem. Miej ją zawsze przy sobie - czy to wdomu, czy
w podróży! Luna ma bardzo mały rozmiar, dzięki czemu
zmieści się w każdej torebce i plecaku zajmując niewiele
miejsca. Wyjątkowo oszczędna, gwarantująca długą pracę
tylko na 1 baterii AAA (w zestawie).

26.000 wibracji na minutę.
Wodoodporność IPX6
2 końcówki w zestawie
2 tryby pracy - szybki
i delikatny
Gwarancja: 2 lata
EAN

TOW

BLOZ

5906874252352
5906874252369
5906874252338
5906874252345

TOW007779
TOW007780
TOW007782
TOW007781

9086137
9086133
9086135
9086134

SZCZOTECZKA SONICZNA

Innowacyjny sposób czyszczenia zębów z wykorzystaniem
technologii Action Power Sonic. Już nie musisz wykonywać
szczoteczką ruchów kolistych. Wystarczy, że trzymasz
Visiomed ProSonic Micro 2 w dłoni a szczoteczka wykorzystując własne drgania szczotkuje za Ciebie. Główka szczoteczki jest wyposażona w cienkie trójkątne włosie, specjalnie
zaprojektowane z myślą o efektywnym czyszczeniu miejsc
trudno dostępnych bez uszkadzania wewnętrznej strony
policzka.
Naturalnie bielsze zęby - efekt widoczny już po 30 dniach
mycia zębów co najmniej 2 razy dziennie przez 2 min.
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Masaż dziąseł
Do 45 dni na 1 ładowaniu
Płynna regulacja siły drgań
Efektywne usuwanie płytki
bakteryjnej
Gwarancja: 2 lata

Wyróżniki:
•
•
•
•

•

ŻÓŁTA
ZIELONA
RÓŻOWA
NIEBIESKA

30 000 ruchów na minutę
Naturalnie bielsze zęby
Efektywne czyszczenie
Eliminacja przebarwień
i płytki nazębnej
Gwarancja: 2 lata
EAN

TOW

BLOZ

3760165449164
3760165449188
3760165449195
3760165449171

TOW003634
TOW003635
TOW003636
TOW003473

9076599
9076602
9076603
9076777
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VITAMMY PEARL +

Akcesoria do szczoteczek sonicznych

ZAPASOWE KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZEK SONICZNYCH
PLATINIUM
I PEARL +
ZESTAW
DO NEBULIZACJI

Niezwykle cienkie włókna marki DuPont™ , zaokrąglone na
końcach, skutecznie docierają do zagłębień na powierzchni
zęba zapewniając delikatne odczucie i efektywne czyszczenie. Średnia, zbilansowana miękkość włókien zapewnia
optymalne efekty. W końcówkę szczoteczki wbudowany jest
miękki element masujący oraz kołnierz do czyszczenia
języka. Ilość w opakowaniu: 4 sztuki. Zapas wystarcza na 12
miesięcy. Producent zaleca wymianę końcówki co 3 miesiące.

Wyróżniki:
•
•
•
•

•

Średnia miękkość
Włókna DuPont
Końcówka masująca
Kołnierz do czyszczenia
języka
4 sztuki
EAN

TOW

BLOZ

5906874252536 TOW009216 9078042

VITAMMY
VITAMMYPEARL
HYGROKOŃCÓWKI DO SZCZOTECZKI
SMILENE

VITAMMY ECHO KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZKI

Cztery wymienne końcówki do sonicznej
szczoteczki do zębów. Cztery różne
kolory w zestawie: elektryczny błękit,
szmaragdowa zieleń, żonkilowa żółć,
jasny lawendowy. Końcówki pasują do
szczoteczki sonicznej VITAMMY PEARL
i do szczoteczki sonicznej NOVAMA
SMILENE.
EAN

TOW

Końcówki z włóknami marki DuPont™.
Niezwykle cienkie włókna, zaokrąglone
na końcach, skutecznie docierają do
zagłębień na powierzchni zęba, zapewniając efektywne czyszczenie. Zapas
wystarcza na 12 miesięcy. Producent
zaleca wymianę koncówki co 3 miesiące.
Ilość w opakowaniu: 4 sztuki w 4 różnych
kolorach.
EAN
TOW
BLOZ

BLOZ

6970075430207 TOW004293 9080476

VISIOMED

KOŃCÓWKI DO PROSONIC MICRO 2

5906874252529 TOW009218 9087784

VISIOMED

KOŃCÓWKI PROSONIC JUNIOR

Cienkie, trójkątne włosia pozwalają na
dokładne czyszczenie trudno dostępnych przestrzeni między zębami. Główka
szczoteczki czyści skutecznie jednocześnie uwzględniając delikatność dziąseł.
Końcówki doskonale sprawdzają się
w czyszczeniu mostków i protez
zębowych. 2 szt.

Zapasowe końcówki do szczoteczek
sonicznych firmy Visiomed - francuskiego lidera elektronicznego sprzętu do
higieny jamy ustnej. Dla dzieci powyżej
3-go roku życia. Głowica szczoteczki
została zaprojektowana z myślą
o skutecznym i efektywnym szczotkowaniu. 2 szt.

MEDIUM 3760165446330 TOW003474 9070552
SOFT 3760165446347 TOW003475 9068975

3760165449874 TOW004595 9087892

EAN

VITAMMY LUNA I RUBY

TOW

BLOZ

EAN

TOW

BLOZ

ZAPASOWE KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZEK LUNA I RUBY
ZESTAW DO NEBULIZACJI

Końcówki do szczoteczki sonicznej Vitammy Luna / RUBY.
Włókna marki DuPont™ . Niezwykle cienkie włókna, zaokrąglone na końcach, skutecznie docierają do zagłębień na
powierzchni zęba zapewniając delikatne doznania i efektywne czyszczenie. Średnia, zbilansowana miękkość włókien
zapewnia optymalne efekty. Zapas wystarcza na 12 miesięcy. Producent zaleca wymianę koncówki co 3 miesiące. Ilość
w opakowaniu: 4 sztuki w 1 kolorze.

Wyróżniki:
•
•
•
•

Włókna marki DuPont™
Niezwykle cienkie włókna
Efektywne czyszczenie
4szt w komplecie

EAN

TOW

BLOZ

5906874252529 TOW009218 9087784
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VISIOMED PROSONIC JUNIOR

Szczoteczki i pasty dla dzieci

SZCZOTECZKA SONICZNA DLA DZIECI 3+

Szczoteczka dla dzieci powyżej 3 roku życia. Niweluje brak
prawidłowych nawyków i techniki szczotkowania u dzieci.
Mycie zębów szczoteczką soniczną jest proste, lecz skuteczne. Delikatnie, ale skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz
niweluje też niekorzystne zjawiska, - np. zbyt mocne szczotkowanie, tendencja do gryzienia i zjadania pasty. Energia
drgań została starannie dopasowana (30 000 wibracji).
Ponadto końcówki mają miękkie włókna, delikatne dla
dziecięcych dziąseł.

CHICCO PASTA

•

TURKUS
ZIELONA
RÓŻOWA
NIEBIESKA

EAN

TOW

BLOZ

3760165449867
3760165448143
3760165449959
3760165448136

TOW004584
TOW004582
TOW004581
TOW004583

9080733
9080735
9080726
9080734

Wyróżniki:
•

•

Delikatnie czyszczą
płytkę nazębną
Nie naruszają szkliwa
EAN

TOW

BLOZ

6m + 8003670918707 TOW004468 7050722
12m + 8003670918714 TOW004469 7050721

Wyróżniki:
•

Przepyszny smak zachęca
dzieci do codziennej higieny
jamy ustnej
EAN

TOW

BLOZ

6m + 8003670743651 TOW004576 7062773
12m + 8003670918714 TOW004469 7050721

Wyróżniki:
Mała główka szczoteczki
Miękka główka

•
•

EAN

TOW

BLOZ

niebieska 8058664022632 TOW004464 9071928
różowa 8058664022625 TOW004463 9071929
zielona 8058664022618 TOW004465 9071927

ZESTAW SZCZOTECZEK DO DZIĄSEŁ I ZĘBÓW

Mała, zaokrąglona główka szczoteczki z masującymi wypustkami z bardzo miękkiej gumy przynosi ulgę podrażnionym
dziąsłom. Idealna, kiedy dziecko odczuwa rosnącą potrzebę
gryzienia. Szczoteczka delikatnie czyści dziąsła i zęby dziecka.
Ergonomiczny kształt ułatwia jej trzymanie rodzicom i
dziecku. Doskonała do mycia już przy zębach mlecznych.

4

•

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW 6m+

Na pierwsze mleczne ząbki. Szczotki posiadają bardzo
miękkie włosie, małą zaokrągloną główkę idealną dla małych
dzieci, plastikowe etui dla higieny, ergonomiczną rączką z
miękkim uchwytem. Ozdobione zabawnymi grafikami,
wszystko po to, aby dbać i czyścić dziecięce zęby i dziąsła w
najdelikatniejszy sposób i dotrzeć do najbardziej oddalonych miejsc w buzi dziecka.

CHICCO SZCZOTECZKI - ZESTAW

•

PASTA DO ZĘBÓW SMAKOWA BEZ FLUORU

Lubiana przez dzieci za jabłkowo-bananowy i truskawkowy
smak. Pasta bez konserwantów. Do posłodzenia użyto
ksylitolu (Xylitol - cukier brzozowy, który pozwala zapobiegać próchnicy). Pasta zwiera również biowapń - biologicznie
dostępny wapń. Dzięki niskiej ścieralności delikatnie czyści
płytkę nazębną, nie naruszając kruchego szkliwa dziecięcych
ząbków i nie podrażniając dziąseł.

CHICCO SZCZOTECZKA

Miękkie końcówki
30 000 drgań na minutę,
Dostosowana dla dzieci 3+
Gwarancja: 2 lata

•

PASTA DO ZĘBÓW SMAKOWA Z FLUOREM

Pasta o smaku jabłkowo-bananowym jest zalecana dla dzieci
od 6 miesiąca życia. Zawiera ksylitol (Xylitol) - cukier brzozowy, który pozwala zapobiegać próchnicy. Pasta o smaku
truskawkowym jest zalecana dla dzieci od 12 miesiąca życia.
Zawiera biowapń - biologicznie dostępny wapń odgrywającym szczególną rolę w końcowej fazie ząbkowania dla
wzmocnienia mlecznych ząbków. Zawiera ksylitol (Xylitol).

CHICCO PASTA

Wyróżniki:

Wyróżniki:
•
•
•

Bezpieczna
Z masującymi wypustkami
Delikatne włókna
EAN

TOW

BLOZ

5906874252529 TOW009218 9087784
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Szczoteczki soniczne dla dzieci, pasty i irygatory

CHICCO ZESTAW DO MYCIA ZĘBÓW ZESTAW DLA DZIECI 12M+ (PASTA, SZCZOTKA, ETUI)
Pomaga kształtować dobre nawyki w zakresie higieny jamy
ustnej dziecka. W skład zestawu wchodzi: Pasta do zębów
12m+ z ksylitolem, który pomaga zapobiegać próchnicy
oraz fluorem. Pasta o delikatnej formule, aby delikatnie
czyścić i chronić mleczne zęby. Szczoteczka do zębów z
małą, zaokrągloną główką, która idealnie pasuje do buzi
dziecka, posiada miękkie włosie łagodnie czyszczące ząbki.
Ozdobione zabawnymi motywami. Z plastikową, higieniczną nakładką na główkę szczoteczki.

CHICCO ŻEL

Wyróżniki:
Pasta smakowa z fluorem
uwielbiana przez dzieci
Zgrabne etui
Dla dzieci 12M+
3 warianty kolorystyczne

•
•
•
•

EAN

TOW

BLOZ

niebieski 8058664047383 TOW004471 9077775
zielony 8058664047369 TOW004472 9071926
różowy 8058664047376 TOW004470 9077776

WIELOFUNKCYJNY ŻEL NA ZĄBKOWANIE 30ML 4M+

Dzięki zawartości rumianku koi obolałe dziąsła. Żel jest
bezsmakowy i całkowicie bezpieczny dla dziecka, nawet gdy
zostanie połknięty. Zawiera Ksylitol, który zapobiega powstawaniu próchnicy. Chroni przez gromadzeniem się bakterii
w jamie ustnej dziecka.

Wyróżniki:
Zapobiega próchnicy
Łagodzi ból dziąseł
Bezpieczny i bezsmakowy

•
•
•

EAN

TOW

BLOZ

8003670913771 TOW004467 7052983

PANASONIC DENTALCARE EW 1411 IRYGATOR DENTYSTYCZNY BEZPRZEWODOWY
Nowoczesny irygator wyposażony w trzy efekty czyszczenia
jamy ustnej strumieniem wody. Irygator wypłukuje strumieniem wody resztki jedzenia uwięzione pomiędzy zębami i
luźny kamień nazębny z kieszonek dziąsłowych. Zawarte w
strumieniu wody powietrze może być wykorzystywane do
wygodnej stymulacji dziąseł. Po dwóch tygodniach stosowania irygatora poprawia się zdrowie dziąseł.

PANASONIC EW 1211

•

EAN

TOW

BLOZ

5025232846436 TOW004528 9080957

Wyróżniki:
• Czyści trudno dostępne
• miejsca
• Delikatnie masuje dziąsła

• Gwarancja 2 lata
EAN

TOW

BLOZ

5025232353002 TOW002787 9072992

IRYGATOR DENTYSTYCZNY PODRÓŻNY

Irygator skutecznie czyści miejsca niedostępne dla szczoteczek oraz pobudza krążenie w dziąsłach poprzez ich delikatny masaż. Idealne rozwiązanie dla osób noszących aparaty
ortodontyczne, mosty protetyczne, implanty. Wysokość
urządzenia po złożeniu to jedyne 14 cm. 1500 impulsów na
minutę oraz zbiornik o pojemności 165 ml.
5

Dokładne czyszczenie
Cztery tryby pracy
• Silny tryb JET ok. 590 kPa
• Gwarancja 2 lata
•

IRYGATOR DENTYSTYCZNY

Irygator czyści pozostałości między zębami i masuje dziąsła.
Wbudowany pojemnik pomieści do 130 ml wody. Brak
zwisających przewodów zasilających sprawia, że używanie
sprzętu jest niezwykle łatwe i wygodne. Irygator to najskuteczniejsza metoda czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz aparatów ortodontycznych. Użytkownik ma
możliwość wyboru między 3 trybami intensywności.

PANASONIC EW-DJ40

Wyróżniki:

Wyróżniki:
Tryb łagodny i normalny
1500 impulsów/ min
• Gwarancja 2 lata

•
•

EAN

TOW

BLOZ

5906874252529 TOW009218 9087784
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HIGIENA JAMY USTNEJ

PANASONIC EW-DJ10

Irygatory i akcesoria

IRYGATOR DENTYSTYCZNY PODRÓŻNY

Irygatory składa się do wysokości 14,2 cm. Dzięki zastosowaniu baterii zawsze możemy je wymienić. Nie ma potrzeby
stosowania stacji ładującej. Irygator posiada zbiornik o
pojemności 165ml, co wystarcza na około 40 s pracy. Do
tego posiada wysokie ciśnienie wody, co pomaga w dokładnym oczyszczaniu zębów. 2 tryby natężenia strumienia
wody: tryb łagodny - 3,5 Bar tryb normalny - 5,3 Bar.

VITAMMY WAVE

VITAMMY
VITAMMYWAVE
HYGROKOŃCÓWKI DO IRYGATORA / 4 SZT
Zapasowe końcówki Vitammy Wave - 4
sztuki w opakowaniu. 2 standardowe
końcówki do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i 2 miękkie silikonowe
końcówki.
EAN
TOW
BLOZ

PANASONIC
EW0950-W835
EW1211
EW1411

EAN

TOW

BLOZ

8003670913771 TOW004467 7052983

Zapasowe dysze do irygatora EW1270.
W zestawie znajdują się 2 sztuki.
EAN

TOW

EW0925-Y1361

BLOZ

5025232368099 TOW004626 9080953

PANASONIC
VITAMMY HYGROKOŃCÓWKI DO IRYGATORA
Końcówki z malutkim włosiem do: EW1035
EW1012, EW1031.
EAN
TOW
BLOZ
5025232401666 TOW004624 9080946
2 Sztuki.

Wyróżniki:
1700 pulsów na minutę,
3 tryby pracy,
• Efektywne czyszczenie,
• Pojemność zbiornika 180 ml,
• 2 końcówki w zestawie,
• Wodoszczelny i wodoodporny
• Gwarancja 2 lata
•
•

EAN

TOW

BLOZ

6970075430054 TOW004542 9080845

KOŃCÓWKI DO IRYGATORA
Komplet dwóch końcówek do modeli
EW1211 i EW1411. W opakowaniu są
także 4 kolorowe pierścienie dla odróżnienia końcówek.
TOW

BLOZ

5025232368099 TOW004626 9080953

PANASONIC

PANASONIC
VITAMMY HYGROKOŃCÓWKI DO IRYGATORA
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•

EAN

6970075430313 TOW004543 9080848

EW0940-W830

Podróżny
Składany
• Dwustopniowa regulacja
• Gwarancja 2 lata
•

IRYGATOR DENTYSTYCZNY

Irygator Vitammy Wave do higieny jamy ustnej wspomaga i
przedłuża działanie szczoteczki do zębów jest urządzeniem
szczególnie docenianym przez osoby z ciasnym zgryzem
oraz noszące aparaty dentystyczne, korony i mosty oraz
odbudowy protetyczne. Regularne oczyszczanie jamy ustnej
pomaga zapobiegać stanom zapalnym dziąseł oraz ich
podrażnieniom i krwawieniu.
3 tryby pracy irygatora umożliwiają dobór mocy strumienia
w zależności od skali wrażliwości zębów i dziąseł. Vitammy
Wave osiąga wysoką skuteczność czyszczenia ze względu
na bardzo dobre parametry, ciśnienie maksymalne wynosi
551 kPa a irygator pulsuje z prędkością 1700 pulsów na
minutę.
Do irygatora Vitammy WAVE dołączono 2 wymienne
końcówki, ładowarkę, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi
w języku polskim.

EW0921-830

Wyróżniki:

PANASONIC
EW0955-W503

KOŃCÓWKI DO IRYGATORA
Pasują do szczoteczek. Panasonic model:
DL-40, EW1031, EW1035, EW1012.
W opakowaniu znajdują się 2 końcówki.
4 kolorowe
BLOZ
EAN
TOW
5025232531981 TOW004622 9080949
znaczniki.

KOŃCÓWKI DO IRYGATORA
Zapasowe dysze do EWDJ10 oraz
EAN
TOW
BLOZ
EWDJ40.
5025232543564 TOW004627 9080944
2 szt.
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MEDEL BEAUTY

Urządzenia do pielęgnacji ciała

Dobre samopoczucie zaczyna się od pielęgnacji ciała...
Zadbana skóra sprawia, że kobiety czują się piękniejsze i bardziej pewne siebie.
Dziś nowoczesne urządzenia pozwalają przeprowadzać zabiegi kosmetyczne
w domu i uzyskiwać efekt jak u profesjonalnej kosmetyczki.
Medel Beauty to gama produktów do profesjonalnej
pielęgnacji twarzy, dłoni i stóp w domu.
MEDEL DERMO PEEL

MIKRODERMABRAZJA DO TWARZY

Medel Dermo Peel umożliwia peeling skóry twarzy metodą
mikrodermabrazji.
Podwójne działanie:
1. Rewitalizujące złuszczanie: delikatnie usuwa zbędny
naskórek.
2. Aktywizujący masaż
próżniowy: wzbudza krążenie i stymuluje odnowę komórek.
Zawiera 3 końcówki pokryte opiłkami szafiru: grubozianistą,
drobnoziarnistą i małą końcówkę do precyzyjnych
zabiegów. W zestawie 20 wymiennych filtrów.

MEDEL FACE BRUSH

Wyróżniki:
•
•
•
•

•
•

3 wielkości końcówek
Opiłki szafiru
2 poziomy intensywności
Wymienne filtry
w zestawie x 20
Wygładzenie skóry
Gwarancja: 3 lata
EAN

TOW

BLOZ

8057017951599 TOW005697 9083408

SZCZOTECZKA DO TWARZY WIBRUJĄCA I PULSUJĄCA

Medel Face Brush zapewnia delikatne i dokładne oczyszczanie całej twarzy. Szczotka do twarzy wpływa również na
poprawę krążenia. Oferuje ona zarówno funkcję wibracji, jak
również pulsacji dla głębokiego i dokładnego oczyszczania.
Ponadto Medel Face Brush emituje niebieskie światło
idealne do likwidowania przebarwień i niedoskonałości
skóry twarzy.

Wyróżniki:
•
•
•
•
•
•

Oczyszczanie twarzy
Pielęgnacja skóry
Niebieskie światło
3 prędkości 1 ładowanie
na 6 godzin
Wodoodporna
Gwarancja: 3 lata
EAN

TOW

BLOZ

8057017951582 TOW005696 9083405

MEDEL SAUNA JONOWA

OCZYSZCZANIE I NAWILŻANIE TWARZY

Medel Ionic Sauna stanowi świetną podstawę dbania o
piękną twarz. Po zastosowaniu sauny Medel Ionic Sauna
skóra twojej twarzy jest optymalnie przygotowana do
dalszych zabiegów, takich jak głębokie oczyszczanie,
maseczki, etc. W salonach kosmetycznych profesjonaliśmy
zwykle rozpoczynają zabiegi od użycia sauny parowej. Para
stymuluje krążenie, otwiera pory i umożliwia łatwiejsze
usuwanie niedoskonałości skóry.
Dzięki temu sauna jonowa stanowi doskonały początek
każdego zabiegu na twarz.

Wyróżniki:
•
•
•
•
•
•

Nowa generacja
Głębokie nawilżenie
Strumień pary
Pobudza krążenie
Niebieska/czerwona lampka
Gwarancja: 3 lata

EAN

TOW

BLOZ

8057017951605 TOW005698 9083404
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MEDEL BEAUTY

MEDEL SOFT ROLL

Urzadzenia do pielęgnacji ciała i akcesoria

ELEKTRONICZNY PILNIK DO STÓP

Profesjonalne urządzenie do usuwania zrogowaciałego
naskórka, szorstkiej skóry i odcisków, dzięki któremu stopy
będą jedwabiście gładkie. Zasilany wbudowanymi akumulatorami ładowanymi przewodem USB . W zestawie znajduje
się nasadka ochronna i pędzelek do czyszczenia. Urządzenie
wyposażone jest w 3 akcesoria służące do przeprowadzenia
kompletnego zabiegu: 1. Tarka do manualnego wstępnego
opracowania uporczywych odcisków i zrogowaceń 2.
Gruboziarnisty wałek ścierny do usuwania zrogowaciałego
naskórka i odcisków 3. Drobnoziarnisty wałek ścierny.

MEDEL EXPERT

Wyróżniki:
•
•
•
•
•
•

Dwie prędkości
Dwa wymienne walce
Grube i delikatne ziarno
Pilnik, Podświetlenie LED
Ładowanie Mikro USB
Gwarancja: 3 lata

EAN

TOW

BLOZ

8057017951612 TOW005699 9083403

FREZARKA DO MANICURE I PEDICURE

Profesjonalny zestaw do manicure / pedicure. Wyposażony
w oświetlenie LED ułatwiające precyzyjne operowanie
narzędziem. Zawiera 6 profesjonalnych akcesoriów wraz
z etui. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, jak
i zmianę kierunku obrotów. Łatwy w użytkowaniu. Podłączone do gniazdka elektrycznego urzędzenie zapewnia wystarczająco dużą siłę działania.

Wyróżniki:
•
•
•
•
•
•

6 różnych końcówek
Piłowanie i polerowanie
Światło LED
Obrót w dwie strony
Regulacja prędkości
Gwarancja 3 lata

EAN

TOW

BLOZ

8057017951575 TOW005695 9083406

MEDEL AKCESORIA DO EXPERT

A

B

C

D

E
F

ZESTAW AKCESORIÓW / KOŃCÓWEK DO FREZARKI MANICURE I PEDICURE

6 końcówek - dla każdego etapu manicure oraz pedicure. A - Największa piłująca końcówka
(szafirowy stożek), B - Druga filcowa końcówka w kształcie stożka, C- Końcówka w kształcie
płaskiego dysku, D- Końcówka z głowicą w kształcie cylindra, E- Końcówka EAN
TOW
BLOZ
z głowicą na wzrastające paznokcie, F- Okrągła szafirowa mała głowica. 5025232368099 TOW007751 9080953

MEDEL ROLL

MEDEL
VITAMMY
BRUSH
HYGROAKCESORIA DO FACE BRUSH
Zapasowa końcówka do szczoteczki do
delikatnej pielęgnacji twarzy Medel Face
Brush.
EAN

TOW

Zestaw rolek do MEDEL SOFT ROLL:
Wałek drobnoziarnisty (na niewielkie
odciski).
Wałek gruboziarnisty (do usuwania
EAN
TOW
BLOZ
dużych odcisków).

BLOZ

6970075430313 TOW007752 9080848

3 końcówki do mikrodermabrazji dla
precyzyjnego oczyszczania. Każda z 3
końcówek jest pokryta opiłkami szafiru.
EAN

TOW

FILTRY DO DERMO PEEL
Zapasowe filtry do urządzenia Medel
Dermo Peel. 10 sztuk w opakowaniu.

BLOZ

6970075430313 TOW007750 9080848
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MEDEL PEEL

MEDEL
PEEL
VITAMMY
HYGROAKCESORIA DO DERMO PEEL

AKCESORIA DO SOFT ROLL

EAN

TOW

BLOZ

6970075430313 TOW007750 9080848
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WAGI

VITAMMY LIGHT

Kontrola diety, nawyków żywieniowych i treningowych

KUCHENNA WAGA DIETETYCZNA, DIABETOLOGICZNA

Waga dla sportowców, cukrzyków i wszystkich osób aktywnych. Bardzo efektywna waga do kontroli diety, nawyków
żywieniowych lub po prostu ważenia produktów w kuchni.
Waga idealna dla diabetyków, dzięki funkcji BE (jednostki
chlebowe) pomoże wyznaczyć dawkę insuliny. Waga posiada w swoim spisie 999 produktów spożywczych. Przy
każdym wyświetla liczbę kalorii, zawartość tłuszczu, węglowodanów, cholesterolu, białka i soli. Smukła budowa, tylko
17 mm szerokości. Wygodna do przechowywania.

MEDEL CRYSTAL

•
•

Pamięć 99 wyników
Wyświetla wagę
i 7 wartości odżywczych
Płaska obudowa
Gwarancja2 lata
EAN

TOW

BLOZ

6944800507809 TOW003533 9072722

Wyróżniki:
•
•
•
•
•

Do 150 kg
System 4 sensorów
Automatyczne wyłączanie
Zasilana bateriami AAA
Gwarancja 2 lata
EAN

TOW

BLOZ

8025081920810 TOW004711 9083012

Wyróżniki:
•
•
•
•
•

8mm szkło
Masa ciała
Masa tkanki tłuszczowej
Ilość wody w organizmie
Gwarancja 5 lat
EAN

TOW

BLOZ

8057017951346 TOW004714 9083008

WAGA ŁAZIENKOWA DLA SPORTOWCÓW

Waga Vitammy Horizon z analizatorem składu ciała, to
nieoceniona pomoc w kontrolowaniu i dążeniu do
upragnionej sylwetki. W wadze zastosowano nowoczesne
rozwiązania, pomiaru tkanek i masy ciała. Użytkownik ma
możliwość utworzenia indywidualnego profilu w oparciu o
dokładne dane, dostępne są profile klasyczne oraz dla
sportowców. Urządzenie wyświetla dokładne wskazówki na
temat przemiany materii - BMR oraz ilości kilogramów, które
pozostały by osiągnąć wymarzoną wagę i równowagę w
ciele. Waga Vitammy Horizon, po automatycznym uruchomieniu i zważeniu danej osoby, będzie samodzielnie próbowała dopasować ID użytkownika do aktualnie ważącej się
osoby. Waga posiada czytelny ekran LCD i prostą nawigację.
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•

WAGA Z ANALIZATOREM SKŁADU CIAŁA

Waga Medel Diagnostic XXL podaje wartości: masy ciała,
ilość tkanki tłuszczowej, ilość wody w organizmie, stosunek
masy mięśni do masy ciała, zapotrzebowanie kaloryczne,
oblicza BMI. Wygodna platforma ze szkła o grubości 8mm,
do tego nośność wagi do 200kg. Duży czytelny wyświetlacz
LCD o wymiarach: 23,6 x 4,2 cm., który podaje wszystkie
wyniki w skali co 100 gram. Waga posiada pamięć 10
ostatnich pomiarów. Waga zasilana jest bateriami typu AAA.

VITAMMY HORIZON

•

ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA Z SYSTEMEM 4 SENSORÓW

Elegancka elektroniczna waga łazienkowa dedykowana do
codziennego użytku domowego. Posiada 4 czułe sensory
nacisku typu hi-tech, dzięki nim codzienne ważenie będzie
jeszcze łatwiejsze, a dokładny wynik pojawi się na ciekłokrystalicznym ekranie LCD. Urządzenie ma zgrabny kwadratowy
kształt. Jasna kolorystyka i gładka szklana powierzchnia wagi
pozwolą na wkomponowanie jej w każde wnętrze. Dodatkową funkcją jest automatyczne wyłączanie się wagi po 10
sekundach, od ukazania się wyniku na wyświetlaczu LCD.

MEDEL DIAGNOSTIC XXL

Wyróżniki:

Wyróżniki:
Komfortowa powierzchnia
Czułe sensory nacisku
• Do 180 kg
• Duży wyświetlacz LCD
• Technologia SENSE ON
• Pomiar tkanki tłuszczowej
,wody, masy mięśniowej
• Funkcja TARGET i Tryb ACTIVE
• Gwarancja 2 lata
•
•

EAN

TOW

BLOZ

5906874252086 TOW005563 9082745 FEDERAL BLUE
5906874252574 TOW009232 9088404 PEARL GOLD
5906874252567 TOW009231 9088423 CHAMPAGNE GOLD

www.novama.cloud facebook.com/novamacloud nr ks-ewd: 857674 tel.: (0-42) 218 52 01

WAGI I PODUSZKI ELEKTRYCZNE

Kontrola diety, nawyków żywieniowych i ogrzewanie ciała poduszką

VITAMMY LAMINA

WAGA ŁAZIENKOWA
ZAPASOWE
KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZEK SONICZNYCH
PLATINIUM
I PEARL +
ZESTAW
DO NEBULIZACJI

Vitammy Lamina służy do pomiaru wagi ciała u dorosłych,
młodzieży i dzieci. Waga z technologią sense-on. Automatycznie włącza się po wejściu na wagę. Samoczynnie
wyłącza się po 10 sekundach. Ponadczasowy wygląd,
dyskretya i szlachetny wybór 2 kolorów, który pasują do
wielu wnętrz. Uniwersalny zakres od 5 do 180 kilogramów.
Waga ma możliwość zmiany jednostek z kg. na lb. lub st.
Wraz z wagą w opakowaniu jest pasująca bateria 3 V.

MEDEL DIGITAL

Wyróżniki:
•
•
•
•

Ponadczasowy wygląd
Dyskretny i szlachetny kolor
Technologia sense-on
Gwarancja 2 lata
EAN

TOW

BLOZ

5906874252666 TOW009788 9088433 POLARNY BŁĘKIT
5906874252659 TOW009787 9088432 SZAMPAŃSKIE-ZŁOTO

ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA Z PODŚWIETLANYM EKRANEM LCD

Cyfrowa waga z dużą platformą. Czytelnym wyświetlacz LCD
z białym podświetleniem. Włączenie i wyłączenie jest
automatyczne. Elegancki wygląd nadaje jej ciekawy charakter. Idealnie pasuje do łazienki lub sypialni. Nośność do 180
kg. Waga z skalą co 100 gram. Waga kwadratowa w rozmiarze 34 x 34 cm. Zasilana bateriami AAA.

Wyróżniki:
•
•
•
•
•

Klasyczny wygląd
Duża platforma
Czytelny wyświetlacz LCD
Automatyczne wyłączenie
Gwarancja 5 lat
EAN

TOW

BLOZ

8057017951339 TOW004713 9083009

FLAEM TRF18

PODUSZKA ROZGRZEWAJĄCA

Poduszka rozgrzewająca wyposażona w mikroprocesor
gwarantujący optymalną temperaturę. Wyjmowana
antyalergiczna oddychająca podszewka z mikrofibry, niskie
zużycie energii 15W. Poduszka wyłącza się automatycznie
po 3 h niekatywności. Przyjemny w dotyku materiał.

Wyróżniki:
•
•
•
•
•

5 stopniowa regulacja
Antyalergiczna poszewka
Automatyczne wyłączenie
Niskie zużycie prądu
Gwarancja 2 lata

EAN

TOW

BLOZ

8018294012373 TOW008214 9083009

FLAEM TRF19

PODUSZKA ROZGRZEWAJĄCA

Poduszka rozgrzewająca z innowacyjnym systemem nagrzewania - wypełnienie poduszki stanowi czysty piasek, który
utrzymuje ciepło przez długi czas. Posiada 5 poziomów
temperatury - szybko nagrzewa się do ustawionego poziomu. Idealnie nadaje się do okładów szyi, ramion, pleców,
brzucha i okolic lędźwiowych. Poduszka posiada wyjmowaną antyalergiczna oddychająca podszewk z mikrofibry.
Poduszka wyłącza się automatycznie po 3 h niekatywności.
Mikroprocesor gwarantuje optymalną temperaturę.
Niskie zużycie energii 25W. Wymiary: 40x35cm

Wyróżniki:
•

•
•
•
•

Innowacyjne system
nagrzewania - czysty piasek
5 poziomów temperatury
Szybkie nagrzewanie
Automatyczne wyłączenie
Gwarancja 2 lata

EAN

TOW

BLOZ

8018294012380 TOW008215 9083009
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PREMIERA WKRÓTCE!
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DŁUGA
PRACA
WYJĄTKOWO
DŁUGA
PRACA
WYDAJNA
BATERIA
LITOWO-JONOWA
WYDAJNA
BATERIA
LITOWO-JONOWA
WYDAJNA BATERIA LITOWO-JONOWA

ns
s

ms
s

620 kPa

620
620
kPa
6,2kPa
bar
6,2
6,2bar
bar

SKUTECZNY
SKUTECZNY
SKUTECZNY
ULTRA WYSOKIE CIŚNIENIE
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NITKOWANIE STRUMIENIEM WODY
BARDZIEJ EFEKTYWNE, WYGODNE I WSZECHSTRONNE
NITKOWANIE
NITKOWANIESTRUMIENIEM
STRUMIENIEMWODY
WODY

& KOMFORTOWY
ŁADOWARKA INDUKCYJNA
ZE STOJAKIEM NA KOŃCÓWKI

BARDZIEJ
EFEKTYWNE,
WYGODNE
I WSZECHSTRONNE
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DLA KOGO?

ZASTOSOWANIA

Szczególnie przydatny dla osób, które
przykładają dużą wagę do kompleksowej
higieny jamy ustnej, osób z ciasnym zgryzem,
ze skłonnością do stanów zapalnych dziąseł
oraz z odbudowami protetycznymi,
a także noszących aparaty ortodontyczne.

•

Usuwanie bakterii i resztek pokarmu
spomiędzy zębów i poniżej linii dziąseł.

•

Utrzymywanie czystości aparatów
nazębnych, koron i mostów.

•

Wzmacnianie dziąseł.
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