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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

 

Disponível em duas versões adaptadas a diferentes faixas etárias de crianças 

 
Regresso às aulas com Theramed Júnior para maior 
cuidado e prevenção dos problemas dentários das 
crianças  
 

  Prevenção contra a cárie e placa bacteriana das crianças 

 Sabor a morango, sem açúcar 

 Contém cálcio e a quantidade de flúor adaptada a cada grupo de idades 
 
 

Lisboa, agosto 2014 – Com o regresso às aulas a Henkel Beauty Care sugere 
Theramed Júnior, os dentífricos dedicados aos mais pequenos nas versões 1 a 6 anos 
e mais de 6 anos, para o cuidado e prevenção dentária. 

  
O recomeço da escola é sempre agitado tanto para os pais 
como para as crianças, e uns dentes bem cuidados estão 
prevenidos contra as cáries; para os mais pequenos é 
essencial escolher desde cedo o cuidado dentário correto. 
Por vezes é difícil fazer entender às crianças a importância 
de escovar os dentes todos os dias. A melhor maneira é 
começar a treiná-los desde pequenos e tornar a rotina de 
escovar os dentes num ritual divertido e, de preferência, em 
família.  

 
Theramed, especialista no cuidado dentário, oferece soluções para as mais diversas 
necessidades e o cuidado odontológico, abordando especificamente as necessidades dos 
mais pequenos com Theramed Júnior, nas versões de 1 a 6 anos e mais de 6 anos. 
 
 
Theramed Júnior garante uma limpeza suave mas eficaz, oferecendo prevenção orientada 
para as crianças no que respeita a cáries e placa bacteriana. A fórmula sem açúcar contém 
cálcio e tem a quantidade de flúor recomendada pelos dentistas adaptada a cada grupo de 
idades, para fortalecer os dentes das crianças mantendo as gengivas saudáveis. Theramed 
Júnior com sabor a morango transforma a rotina diária de escovar os dentes numa deliciosa 
experiência.  
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Para as crianças que têm entre 1 a 6 anos: o mais recomendado é o Theramed Junior 1-6 
anos, em formato tubo de 50 ml, que foi especialmente desenvolvido para os dentes de leite, 
contendo uma quantidade baixa de flúor (500 ppm F-) para minimizar a aparição de 
manchas.  
 
Para as crianças a partir de 7 anos (+6 anos): o produto recomendado é Theramed 2em1 
Junior Dentífrico + Elixir, em formato 75 ml, com uma maior quantidade de flúor (1500 ppm 
F-) para reforçar a sua eficácia anticaries nos dentes definitivos.  
 
Quer seja em tubo ou num formato 2em1, Theramed Júnior, com o crocodilo Theo na 
embalagem, faz da limpeza dos dentes um momento divertido, contribuindo para dentes 
mais fortes e saudáveis dos mais pequenos. 
 
 
Theramed Júnior encontra-se disponível numa ampla rede de pontos de venda: 
 
Theramed Júnior 1-6 anos, 50 ml tem um pvp de 2,49 €* 
Theramed Júnior + 6 anos, 75 ml tem um pvp de 2,49 €* 
 
 

*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 
 

Para mais informações:  

 
Ana Fernandes |Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt 

Isabel Antão | Tel.: 210 307 805 | iantao@cec-online.pt 
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