MARKETING ΔΩΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ ΜΙΚΡΟ
ΠΕΡΙΠΟΥ 30-40 εκ.

ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ
ΠΕΡΙΠΟΥ 40-45 εκ. ZEBRA, LION

MONKEY, TIGER, COW, GIRAFFE,
LEOPARD, LION, PANDA, ZEBRA
Με οδοντοστοιχία. Μπαίνει το
χέρι μέσα για να ανοιγοκλέίνει
την μασέλα, χρησιμοποιείται
και ως μοντέλο επίδειξης
βουρτσίσματος.

Με οδοντοστοιχία. Υπάρχει και με
σιδεράκια της επιλογής σας μεταλλικά,
πλαστικά ή κεραμικά*.

Υπάρχει και με σιδεράκια της επιλογής σας μεταλλικά, πλαστικά ή κεραμικά*.
* Τα σιδεράκια χρεώνονται έξτρα.
ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 50-60 εκ.

ΤΑΤΟΟ
TATOOBR

DRAKE
Με οδοντοστοιχία. Δεινόσαυρος και
Δράκος. Υπάρχει και με σιδεράκια της
επιλογής σας μεταλλικά, πλαστικά ή
κεραμικά*.

Tatoo για παιδιά με λαμπερό
χαμόγελο και σιδεράκια.

*Τα σιδεράκια χρεώνονται έξτρα.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
STICKERROLL1, STICKERBOX1

ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΣΕ
ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ TOOTHSAVNECK

Σε ρολό 5 υπέροχες διαφορετικές
αυτοκόλλητες φιγούρες των 75
τεμαχίων.

Με σχοινάκι για να κρεμιέται στον λαιμό,
σε χρώμα λευκό, πράσινο και κόκκινο.

Σε κουτί των 85 τεμ. με γυαλιστερές
φιγούρες δοντιού.

ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΠΑΛΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ TOOTHSAVBALL

ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΚΙ TOOTHSAVSTAR

Έχει σχοινάκι για να κρεμιέται

Έχει σχοινάκι για να κρεμιέται στον
λαιμό και είναι διαθέσιμο σε 3
χρώματα. Φούξια, μπλε και κίτρινο.

ΜΠΡΕΛΟΚ ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ

Μασελίτσες μπρελοκ
KEYCHAINDENT

στον λαιμό και είναι διαθέσιμο σε 2
χρώματα. Μπλε και κόκκινο.

(σε σχήμα δοντιού) TOOTHSAVKEYBOX

Σε τέσσερα φανταστικά χρώματα.
Κόκκινο και μπλε
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ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ TIMER1

ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ ΘΥΣΑΥΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΔΟΝΤΙΟΥ TEETHCHEST

Σε διάφορα χρώματα και σχεδιάκια
στον πάτο.

Σε διάφορα χρώματα.

ΣΒΟΥΡΑ
TWISTER

ΜΠΑΛΑΚΙΑ
BALL1

Με πιθηκάκι σε διάφορα χρώματα
που πλένει τα δόντια.

Με χαρούμενες φιγούρες που
πλένουν τα δόντια τους.

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΑΣΕΛΑΣ
CHAT1, CHAT, CHATBR

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕ ΔΟΝΤΑΚΙ
RINGDENT

Με ματάκια, με χείλη με ή χωρίς
σιδεράκια.

Διατίθενται σε τρια χρώματα κίτρινο,
πορτοκαλί και γαλάζιο.
Σε πακέτο των 72 τεμ.

ΚΟΛΙΕ ΦΟΥΞΙΑ ΔΟΝΤΙ
NECKDENT

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
CRAZYBRAC
Σε διάφορα χρώματα και σχέδια.
Σε πακέτο των
144 τεμ.

ΓΟΜΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ
ERASERTOOTH, ERASERPENCIL

ΓΟΜΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ
ERASERBRUSH

Σε λευκό χρώμα με χαμόγελο.

Σε διάφορα χρώματα.

Σε λευκό χρώμα με ματάκια
που μπαινει στο μολυβι.

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
SMILEBRUSH

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ DOLBRUSH

Με χαμόγελο και βεντούζες για να
στέκονται όρθιες. Ξετρελαίνουν
τους μικρούς φίλους κάνοντας το
βούρτσισμα παιχνίδι. Για παιδιά ηλικίας
5-12 ετών. Διατίθενται σε διάφορα
χρώματα.

Για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Διατίθενται
σε διάφορα χρώματα ώστε να κάνουν
το βούρτσισμα πιο ευχάριστο.

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ BUGBRUSH

ΔΑΚΤΥΛΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
FBRUSH

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα για
παιδιά ηλικίας 2-5 ετών.

Με θέση για το δάκτυλο του γονιού
ώστε να μπορεί να βουρτσίζει τα
δοντάκια του μωρού. Διατίθενται σε
χρώμα διάφανο.

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ
MONBRUSH

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
BUTBRUSH

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα για
παιδιά ηλικίας 3-7 ετών.

Για πολύ μκρά παιδιά και άτομα
με μειωμένες κινητικές δεξιότητες.
Διατίθενται σε διάφορα χρώματα.

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ
PBRUSH

SQUEESER
TSQUEESER

Οικονομική οδοντόβουρτσα μίας
χρήσης σε διάφορα χρώματα για χρήση
από τους ασθενείς στο ιατρείο.
Περιέχει οδοντόκρεμα με ευχάριστη
γέυση.

Εξοικονομήστε οδοντόκρεμα με τα
δοντάκια που έχουν χαραγή! Ιδανικό
για παιδιά και ασθενείς για να μη μένει
ίχνος οδοντόκρεμας στο σωληνάριο!

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
GIFTBOX1

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
GIFTBOX2

Περιέχει 400 πολύχωμες γόμες και
μολύβια με σχήματα και σχέδια δοντιών
και δοντόβουρτσων.

Περιέχει 190 παιχνιδάκια για τα παιδιά.
Μπάλες, σβούρες, κουρδιστές μασέλες
κλπ.

ROYALORTHODONTICS

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΩΝ

ΖΩΑΚΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Κουτί που περιέχει 250 τεμ. απο μεγάλη
ποικιλία με δωράκια σούπερ ηρώων.

Πακέτο που περιέχει 90
πλαστικά ζωάκια της θάλασσας
για τους μικρούς ασθενείς.

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΩΝ

Μοντέλο Οδοντοστοιχίας
επίδειξής απλό MODEL

Πακέτο που περιέχει 72 φιγούρες
Σούπερ ηρώων από χαρτόνι οι οποίες
μπαίνουν στα δάκτυλα των παιδιών.

Mε ή χωρίς άγκιστρα ή και με
μίνι στηρίγματα. Μπορείτε να το
παραγγείλετε και με σιδεράκια της
επιλογής σας μεταλλικά, πλαστικά
ή κεραμικά μίνι ορθοδοντικά
εμφυτεύματα και άλλα.*
* Τα σιδεράκια & τα εξαρτήματα
χρεώνονται έξτρα.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΕ 32
ΔΟΝΤΙΑ SM008D

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
ΜΙΚΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑΣ SM008E
Mε οδοντικές παθολογίες ιδανικό για
την παιδοδοντία

ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ SM008

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΞΗΣ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑΣ SM008F
Mε διάφορες οδοντικές παθολογίες

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ
MIRROR & MIRRORS, MIRRORT &MIRRORST, MIRRORB & MIRRORSB
Σε τρείς τύπους και δύο μεγέθη. Σκέτος, με ανάγλυφο μόγελο
στην επιφάνειά του και με ανάγλυφο χαμόγελο και σιδεράκια.
Ο μεγάλος είναι 30 cm και ο μικρός 20 cm.

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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