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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

 

Relançamento Theramed  2em1 

 
Dentífrico e elixir num só produto  
com nova fórmula e novo design 
 

 Fórmula com 70% mais ingredientes ativos para prevenir o mau hálito 

 Relançamento da gama completa com 6 variedades com novo design e uma nova 
variedade. 

 Oferece proteção completa e frescura num só produto 
 
 

Lisboa, 26 de maio de 2014 – A Henkel Beauty Care relançou a gama Theramed 2em1, 
dentífrico e elixir num só produto, com novas fórmulas e novo design. 
  
Theramed 2em1, líder de mercado em 2em1, apresenta uma nova fórmula que contém 
cerca de 70% mais ingredientes ativos para prevenir o mau hálito. Com uma textura mais 
espessa permite que o dentífrico adira melhor à escova e aos dentes. E a boa solubilidade 
torna-o mais eficaz, em zonas difíceis de alcançar. 
 
Theramed 2em1 oferece também comprovada prevenção para manter dentes e gengivas 
saudáveis, proporcionar uma higiene oral profunda e frescura de longa duração. O 
relançamento inclui um novo e moderno design que enfatiza ainda mais a combinação única 
de dentífrico e elixir.  
 
Theramed 2em1 oferece prevenção completa e frescura num só produto, porque combina 
os benefícios do dentífrico com as propriedades dos cuidados dentários do elixir. Disponível 
em 7 variedades que têm em comum a limpeza intensiva dos dentes e a prevenção contra 
as cáries, placa bacteriana, gengivas e mau hálito, a nova linha Theramed 2em1 é composta 
pelas variedades: Original, Interdental, Hálito Puro, Menta Fresca, Super Branqueador e 
Complete Plus, assim como Júnior +6 anos com sabor a morango, especialmente dirigida a 
crianças maiores de 6 anos.   
 
A nova fórmula intensifica a higiene oral e o elixir integrado torna a limpeza diária mais 
profunda. A melhoria da espessura do produto permite que adira melhor à escova e aos 
dentes, e o facto de ser mais solúvel significa que atinge rapidamente áreas mais difíceis da 
boca, de modo a que os ingredientes ativos possam ter efeito em toda a cavidade bucal. 
 
Theramed 2em1 oferece ao mesmo tempo prevenção total e duradoura e 100% frescura. 
No relançamento, para além da nova fórmula, houve também a aposta num design novo e 
moderno do produto. A nova embalagem mostra os benefícios do 2em1 com mais destaque 
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e usa uma linguagem mais contemporânea. A marca Theramed 2em1 foi também reforçada 
com um design mais simples com cores modernas, e uma comunicação mais precisa do 
desempenho de cada uma das variedades.  
 
 A gama completa de produtos Theramed 2em1 está composta por: 
 
Theramed 2em1 Original 
Theramed 2em1 Original proporciona frescura de longa duração e prevenção completa para 
dentes e gengivas. Ajuda a combater as bactérias para minimizar a formação de placa 
bacteriana, tártaro, cáries e mau hálito.  
 
Theramed 2em1 Super Branqueador 
A fórmula de Theramed 2em1 Super Branqueador com o complexo Branco Express permite 
eliminar as manchas e obter dentes visivelmente mais brancos em apenas 10 dias, sem 
danificar o esmalte nem as gengivas. 
 
Theramed 2em1 Interdental 
Este dentífrico inspirado no fio dentário usa um sistema de limpeza apoiado numa fórmula 
inovadora de micro-grânulos que permite limpar eficazmente e de maneira profunda até as 
zonas entre os dentes de difícil alcance. Este dentífrico oferece uma prevenção eficaz contra 
a placa bacteriana tanto na superfície dos dentes como nos 
 espaços interdentais.  
 
Theramed 2em1 Hálito Puro 
A sua fórmula incorpora uma tecnologia inovadora anti mau hálito que não só ajuda a evitar 
a formação de mau hálito a curto prazo, como também a longo prazo, neutraliza os 
compostos de enxofre que provocam o mau hálito e elimina os maus sabores que ficam na 
boca depois de comer determinados alimentos. Também proporciona prevenção total contra 
as cáries, placa bacteriana, e problemas das gengivas. 
 
Theramed 2em1 Menta Fresca 
Theramed 2em1 Menta Fresca proporciona uma ação de limpeza que ajuda a controlar as 
bactérias e tem um agradável sabor a menta que permite obter frescura duradoura. 
 
Theramed 2em1 Complete Plus 
Theramed 2em1 Complete Plus é um dentífrico diário que ajuda a lutar contra os principais 
problemas da boca, cáries, placa bacteriana, manchas, problemas de gengivas e mau hálito 
num só produto, para manter a sua boca sã e cuidada.  
 
Theramed 2em1 Júnior sabor a morango 
Theramed 2em1 Júnior pelo seu nível de flúor é um dentífrico especialmente desenvolvido 
para crianças com mais de 6 anos. A sua fórmula rica em flúor e cálcio permite ter dentes 
fortes e saudáveis e previne contra as cáries, placa bacteriana, tártaro e problemas nas 
gengivas. Este dentífrico oferece um refrescante sabor a morango. 

 

 

Theramed 2in1 Original                 75 ml, PVP* 2,49 euros  

Theramed 2in1 Super Branqueador     75 ml, PVP* 2,49 euros  
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Theramed 2in1 Interdental                 75 ml, PVP* 2,49 euros  

Theramed 2in1 Hálito Puro       75 ml, PVP* 2,49 euros 

Theramed 2in1 Menta Fresca     75 ml, PVP* 2,49 euros 

Theramed 2in1 Complete Plus                75 ml, PVP* 2,49 euros  

Theramed 2in1 Júnior +6 anos      75 ml, PVP* 2,49 euros 

 
 
 

 
*p.v.p suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 
 

 
Para mais informações: Ana Fernandes | afernandes@cec-online.pt | Tel.: 210 307 803 / 91 9004249 

 

mailto:afernandes@cec-online.pt

