
Een goede mond-

hygiëne is een

belangrijke voor-

waarde voor een

goede gezondheid.

Om dit te behouden

biedt Cavex effec-

tieve oplossingen die

bevorderlijk zijn

voor eenieders

gezondheid en

producten die naad-

loos aansluiten bij

de behoeften van

moderne praktijken

en hedendaagse

patiënten over de

gehele wereld.
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Cavex Rush Brushes zijn direct klaar voor gebruik. Open de hygiënische

verpakking en begin met poetsen. Er is geen tandpasta

nodig omdat de borstels gecoat zijn met een fris

smakende tandpasta. De kleine borstelkoppen

kunnen op iedere plaats in de mond

komen en de zachte, afgeronde

borstelharen zijn veilig voor het

tandvlees. Kortom een tanden-

borstel zoals u wilt dat uw

borstel thuis ook is.

Rush Brush



Dankzij een revolutionaire technologie zijn de Cavex Rush Brushes onzichtbaar

gecoat met tandpasta. Het unieke aan deze technologie is dat hoewel er dus

reeds tandpasta op de borstelkop zit de Rush Brush zijn frisse en aantrekkelijke

uiterlijk behoudt.

De Cavex Rush Brush wordt met veel zorg geproduceerd en vervolgens hygië-

nisch verpakt in een plastic seal. Hierdoor behoudt de Cavex Rush Brush een

hoge kwaliteit en is het geschikt om altijd en overal te worden ingezet.

De Cavex Rush Brush heeft een frisse en zachte mintsmaak die niet te over-

heersend is.

De Cavex Rush Brush heeft een kleine “ronde” borstelkop die ook de moeilijk

te poetsen plekken moeiteloos bereikt. Door de zachte haren en de afgeronde

haartoppen is de borstel zacht voor het tandvlees en gevoelige tandhalzen. De

Cavex Rush Brush is dan ook uitermate geschikt voor zowel volwassenen als

kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cavex, +31 (0)23 530 77 00

of bezoek onze site www.cavex.nl

Cavex Holland BV 
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem 
The Netherlands

T +31 23 530 77 00  
dental@cavex.nl 
www.cavex.nl

Geïmpregneerd

met tandpasta

Hygiënisch

verpakt

Frisse smaak

Veilige, zachte

borstel
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Assortiment:

HA090 Cavex Rush Brush doos à 100 borstels

Rush Brush


