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Novo Theramed 2-em-1 para um sorriso mais branco
e deslumbrante do que nunca
Dentes mais brancos
Proteção eficaz contra o reaparecimento de manchas até 12h
Higiene oral profunda e frescura de longa duração
Lisboa, maio 2015 – A Henkel Beauty Care acaba de lançar o novo Theramed
2-in-1 Branco Non-Stop*, um dentífrico que para além de proporcionar um
efeito branqueador intenso, oferece proteção eficaz contra manchas até 12
horas, prolongando o efeito de sorriso branco durante mais tempo.
A fórmula de proteção do branco do novo Theramed 2-em-1 Branco Non-Stop* contém
agentes de limpeza para uma boa higiene oral e remoção eficaz das manchas causadas
pelos corantes (dos alimentos, tabaco, etc.) que aderem à superfície dentária. Estas
micropartículas minerais limpam em profundidade mas cuidadosamente de modo a não
danificar o esmalte.
Em adição, uma inovadora combinação de um agente anti-manchas com o polímero do
novo dentífrico formam um escudo protetor do esmalte dos dentes que previne o
reaparecimento de manchas até 12 horas.
Ao combinar os benefícios do dentífrico com um elixir, Theramed 2-em-1 Branco NonStop* potencia também a eficácia da higiene oral. A sua textura mais fluída garante uma
limpeza em profundidade de toda a boca penetrando nos espaços interdentais e
distribuindo-se facilmente sobre a língua e gengivas.
Para além de proporcionar uma higiene oral profunda e frescura de longa duração, a fórmula
inovadora de Theramed 2-em-1 Branco Non-Stop* ajuda a manter um sorriso branco e
saudável enquanto protege contra as colorações superficiais.
Theramed 2-em-1 Branco Non-Stop* encontra-se disponível numa ampla rede de pontos
de venda, com um preço de venda ao público recomendado de 2,59 €**.
Para mais informações: Ana Fernandes | afernandes@cec-online.pt | Tel.: 210 307 803 / 91 900 42 49
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*Áté 12h
**Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda
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