O nosso compromisso é inovar e oferecer
as soluções mais avançadas em saúde
dentária que põem a tecnologia digital ao
serviço do bem-estar.

Produto Corus

Vanguarda à escala humana.

Nobrux

NOBRUXDIP_20PT_V01

Protege os dentes de noite,
sorri de dia.

CIANO, ESTÉTICA, SEGURA

A agradável cor azul persiste
ao longo do tempo. Os seus
pigmentos passaram todas
as análises de biocompatibilidade necessárias.

DIGITAL, EXATA, PERSONALIZADA

O fabrico digital garante um
controlo preciso de
parâmetros de grossura e
retenção que facilita o seu
acabamento exato.

EM MENOS TEMPO

Com um scanning intraoral
o fluxo é 100″% digital e
isso permite um
ajustamento perfeito.
Rápido, cómodo e eficaz.

PLACA PERSONALIZADA ANTIBRUXISMO

APRESENTAÇÃO

COMO FUNCIONA

1
NobruxBox
O estojo ótimo para guardar a sua placa
durante o dia ou para levá-la de viagem.

A Nobrux é uma placa personalizada que põe fim ao
desgaste dentário noturno e é o início dos melhores
sorrisos durante o dia. Elaboramo-la especialmente para si,
desenhada à sua medida com a mais avançada tecnologia
digital. É única e exclusiva.

Durante as horas de sono, a Nobrux evita o
desgaste inconsciente dos dentes provocado pela
fricção entre os mesmos devido a patologias como
o bruxismo. Protege os seus dentes de noite, ajuda
a descongestionar e a manter o seu sistema maxilar
mais relaxado.

MAIS INFORMAÇÕES

Consulte o seu dentista.

Entregamos-lhe a placa num pack exclusivo com todos os
elementos necessários para o seu cuidado e para a manter em
perfeito estado durante muito tempo.

2
Spray com sabor a menta
Com ação bactericida, ajuda a combater
a formação de placa bacteriana, refresca
a sua boca e proporciona-lhe uma
intensa sensação de frescura.

3
Pastilhas de limpeza
Higienizam a placa em profundidade, acabam com
os maus cheiros e proporcionam-lhe um agradável
sabor a menta fresca.
4
Folheto
Informa-o sobre os 4 passos a seguir para utilizar a
placa e sobre como e quando usar cada produto.

Nobrux é um produto médico por medida, fabricado de acordo com os requisitos da Directiva Europea 93/42/CEE pelos
fabricantes autorizados pelas autoridades de saude competente.

