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Sorria está aí o verão! 
 

Sorriso perfeito com Theramed 2em1 Super 
Branqueador e Complete Plus 
 
A chegada do verão é motivo para sorrir. Theramed 2em1 Super Branqueador e 

Complete Plus combinam os benefícios do dentífrico com as propriedades dos 

cuidados dentários do elixir, que ajudam a manter um sorriso perfeito e iluminado todos 

os dias. 

 

Theramed 2em1 junta, em cada um dos seus produtos, os benefícios do Dentífrico com Flúor 

e do Elixir. A sua fórmula, comprovada cientificamente, com ingredientes ativos para prevenir 

o mau hálito, garantindo uma higiene oral profunda, a prevenção completa de dentes e 

gengivas e uma sensação de frescura duradoura. 

 

 

Theramed 2em1 Super Branqueador oferece uma dupla ação 

branqueadora: branqueamento gradual a cada lavagem combinado com 

a tecnologia branqueadora ativa pela luz, que permite eliminar manchas 

e obter dentes visivelmente mais brancos, em apenas 10 dias, sem 

danificar o esmalte nem as gengivas. As partículas branqueadoras atuam 

através da revolucionária tecnologia que se ativa em contato com a luz.  

 

 

 

 

Theramed 2em1 Complete Plus oferece 8 ações para uma prevenção 

completa contra a placa bacteriana, tártaro e cáries, possui também um 

branqueador intenso e garante um hálito fresco. Para além de reforçar o 

esmalte dos dentes, ajuda a controlar as bactérias presentes na boca, 

prevenindo assim problemas de gengivas. 
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Limpeza profunda, um hálito fresco, dentes saudáveis e gengivas fortes são os 

resultados da aplicação diária de Theramed 2em1 Super Branqueador e Complete Plus, 

a garantia de um sorriso perfeito durante todo o verão. 

 

Theramed 2em1 Super Branqueador e Theramed 2em1 Complete Plus, 75ml, 3,09€ (PVP 

recomendado) * 

 

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

 
 
Sobre a Henkel   

A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no 
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive 
Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus 
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos 
mercados e categorias em todo o mundo.  
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2017, a Henkel 
atingiu um volume de vendas de 20.000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca 
de 3.500 milhões de euros. As vendas combinadas das principais marcas das três unidades de 
negócios - Loctite, Schwarzkopf e Persil - somam mais de 6.400 milhões de euros. A Henkel emprega 
mais de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida 
por uma forte cultura corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. 
Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices 
e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de 
ações DAX. 
 
Para obter mais informações visite: www.henkel.com. 
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