Przewodnik projektu trnd

Szczoteczka elektryczna Oral-B Professional Care 500:

Poznaj rewolucyjne
możliwości czyszczenia
zębów w domu.

Projekt
trnd

Strona projektu: www.trnd.pl/oral-b
Kontakt trnd: szymon@trnd.pl

Spraw, aby elektryczna
szczoteczka Oral-B
Professional Care 500 stała
się jeszcze bardziej znana!
Witamy w naszym nowym projekcie, w którym wspólnie
będziemy testować szczoteczkę elektryczną Oral-B
Professional Care 500. Kolejne tygodnie dostarczą nam wielu
pozytywnych emocji i doświadczeń związanych z czystością
naszych zębów - jak po profesjonalnym czyszczeniu u
dentysty!
Nasz produkt do testowania, elektryczna szczoteczka Oral-B
Professional Care 500 z technologią 3D, zapewnia jakościowo
nowe efekty w usuwaniu płytki nazębnej, pozostawiając zęby
lśniące i zdrowe.

Regularne używanie
elektrycznej szczoteczki
Oral-B sprawi, że nasze
zęby będą zdrowe i
lśniące.

Wraz z 2.000 partnerów trnd w Polsce mamy
możliwość przetestowania elektrycznej
szczoteczki Oral-B Professional Care 500.
Ponadto chcielibyśmy, aby o produkcie dowiedzieli
się również nasi bliscy, przyjaciele i znajomi.

W tym projekcie zależy nam na tym, aby:

... przetestować elektryczną szczoteczkę Oral-B
Professional 500 wraz z 2.000 partnerów trnd w
Polsce.

... podzielić się naszymi opiniami na temat Oral-B
Professional Care 500 w trzech internetowych
ankietach na poszczególnych etapach projektu.

... możliwie jak największa liczba naszych bliskich i
znajomych dowiedziała się o zaletach szczoteczki
elektrycznej Oral-B Professional Care 500 oraz o
efektach jej regularnego używania.

Testuj produkt.

Dziel się swoją opinią.

Rozmawiaj o produkcie.

Czas wypróbować produkt!

... zebrać możliwie najwięcej otwartych i
szczerych opinii od naszych bliskich i znajomych
na temat szczoteczki elektrycznej Oral B i
rzetelnie przekazać je w raportach.

Relacjonuj.

Znaczenie higieny jamy
ustnej.

Szczoteczka elektryczna
Oral-B Professional Care 500.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że w celu utrzymania czystych
i zdrowych zębów przestrzeganie higieny jamy ustnej jest
bardzo ważne. Nieodpowiednia i nieregularna pielęgnacja
może prowadzić do wielu poważnych problemów:

Prawdopodobnie większość z nas słyszało bardzo dużo o
zaletach szczoteczek elektrycznych. W tym projekcie mamy
szansę osobiście testować i doświadczyć, dlaczego regularne
używanie szczoteczki elektrycznej ma tak duży wpływ na
higienę jamy ustnej.

Nieświeży oddech
Najlepszym sposobem na zredukowanie przykrego
oddechu jest dokładne przestrzeganie pielęgnacji
higieny jamy ustnej, włączając w to szczotkowanie zębów
dwa razy dziennie i codzienne nitkowanie

Zaletą szczoteczki elektrycznej Oral-B Professional Care 500 jest
skuteczność w eliminowaniu płytki nazębnej – lepkich skupisk
kolonii bakterii – odpowiedzialnej za wiele chorób jamy ustnej.

Płytka nazębna, kamień
Płytka nazębna zaczyna się tworzyć wkrótce po oczyszczeniu
zębów, dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać regularnego
ich szczotkowania. Gdy płytka nazębna gromadzi się i nie jest
usuwana, może ulec zwapnieniu i przekształcić się w kamień
nazębny, który można usunąć tylko za pomocą zabiegów
specjalistycznych

Nowoczesna szczoteczka elektryczna wykorzystuje
technologię czyszczenia 3D, delikatnie otacza każdy
ząb, rozbija i doskonale usuwa płytkę nazębną.
Elektryczna szczoteczka usuwa do 100% więcej
płytki nazębnej niż zwykłe szczoteczki manualne.
Dodatkowo dla skutecznego i delikatnego
szczotkowania ma łagodne i specjalnie zaokrąglone
włókna.

Zapalenie dziaseł
Bezpośrednią przyczyną zapalenia dziąseł jest obecność
płytki nazębnej. Płytka nazębna to miękka, lepka, bezbarwna
warstwa bakterii. Jeżeli płytka nie jest usuwana regularnym
szczotkowaniem i nitkowaniem zębów, wytwarza toksyny,
które mogą drażnić dziąsła, wywołując ich zapalenie.
Próchnica
Próchnica pojawia się, gdy kwasy bakteryjne płytki nazębnej
naruszają szkliwo – twardą powłokę zęba – pozostawiając zęby
bez ochrony, co może prowadzić do powstawania ubytków w
powierzchni zęba.

Łagodne i dokładne
czyszczenie zębów.

Funkcje elektrycznej
szczoteczki Oral-B
Professional Care 500.
Wiemy już, dlaczego regularna higiena jamy ustnej jest bardzo
ważna, zobaczmy teraz dzięki którym funkcjom szczoteczki
elektrycznej Oral-B Professional Care 500 będzie to możliwe.
Technologia czyszczenia 3D
Unikalna konstrukcja małej okrągłej końcówki, która poprzez
ruchy pulsacyjne delikatnie rozbija płytkę nazębną, a następnie za
pomocą ruchów oscylacyjno-rotacyjne wymiata ją.

System kontroli nacisku
Wiele osób szczotkuje zęby zbyt mocno, co może uszkadzać
szkliwo lub dziąsła. Specjalny system kontroli nacisku wbudowany
w rączkę szczoteczki Professional Care 500 reaguje na zbyt duży
nacisk szczoteczki na zęby. Jeśli zęby szczotkowane są zbyt
mocno, ruchy pulsacyjne ustają automatycznie, co sprawia, że
szczoteczka pracuje bardzo delikatnie.

Zegar szczotkowania
Wbudowany sygnalizator przypomina o zalecanym przez
dentystów 2-minutowym czasie mycia zębów. Profesjonalny
30-sekundowy sygnalizator pomaga równomiernie rozłożyć czas
mycia zębów na każdą ćwiartkę szczęki.

Tryb czyszczenia.
Codzienne czyszczenia skutecznie usuwa płytkę
nazębną. Zapewnia wyjątkową pielęgnację zębów
oraz dziąseł.

Ekonomiczne użytkowanie
Rączka z akumulatorem nie wymaga ładowania
nawet do 7 dni (przy szczotkowaniu 2 razy
dziennie przez 2 minuty).

Twój pakiet.
Na początku projektu każdy ambasador Oral-B Professional Care 500 otrzymuje swój
osobisty pakiet, w skład którego wchodzi:

Dla ambasadora:
• 1 x szczoteczka elektryczna Oral-B Professional Care 500
• Przewodnik projektu ― informacje o projekcie trnd ― m.in. prezentacja testowanego produktu: szczoteczki Oral-B Professional Care 500, informacje na temat
higieny jamy ustnej oraz pomocne w komunikacji ze znajomymi i przyjaciółmi
ciekawostki.
• Książeczka „Twoje badanie opinii”
Do przekazania innym:
• 8 x wymienne końcówki szczoteczki
• 20 x broszura Oral-B

Przewodnik projektu.
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Odpakuj i zrób zdjęcia.

Wypróbuj:
Zacznij od rozpakowania – najlepiej w towarzystwie swoich bliskich, przyjaciół lub
znajomych – i poznaj zawartość swojego pakietu. Zapoznaj się z przygotowanym dla
Ciebie przewodnikiem projektu, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat elektrycznej szczoteczki Oral B Professional Care 500 oraz samego
projektu. Następnie wypróbuj i poczuj dentystyczną świeżość swoich zębów!
Zrób zdjęcia:
Podziel się z nami momentem odpakowywania oraz Twoim pierwszym wrażeniem
z Oral B Professional Care 500. Zrób zdjęcia i prześlij je razem ze swoim pierwszym
raportem. Możesz to zrobić, logując się na swoim profilu trnd www.trnd.pl/ Moje
trnd w zakładce „Wyślij raport”.
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Wyraź swoją opinię.

Podziel się swoją opinią na temat Oral B Professional Care 500 w trakcie ośmiu
tygodni trwania projektu, biorąc udział w trzech ankietach internetowych:
• na początku projektu
• w trakcie
• oraz na końcu projektu
Ankiety dostępne są na Twoim profilu na stronie internetowej www.trnd.pl. Zaproszenie do wzięcia udziału w poszczególnych ankietach otrzymasz w odpowiednim
momencie projektu.
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Zapoznaj innych z Oral-B.

Po tym jak osobiście przetestujesz i przekonasz się o zaletach oraz skuteczności Oral
B Professional Care 500 wraz z pozostałymi ambasadorami spraw, aby o jej zaletach
dowiedzieli się inni. Rozmawiaj ze znajomymi i przyjaciółmi, podziel się z nimi swoimi
doświadczeniami oraz wiedzą na temat Oral B Professional Care 500. Możesz również…
• … podarować po jednej wymiennej końcówce tym, którzy są zainteresowani używaniem szczoteczki elektrycznej. Dzięki Twojej rączce szczoteczki
Professional Care 500 i otrzymanej wymiennej końcówce będą mieli szansę
przetestować skuteczność szczoteczki elektrycznej.
• … zwrócić ich uwagę na problemy i higienę jamy ustnej.
Zrób parę zdjęć i podziel się z nami momentem, w którym zapoznajesz znajomych z
testowaną przez siebie szczoteczką Oral-B Professional Care 500!
W dalszej części przewodnika mamy dla Ciebie kilka ciekawych pomysłów i wskazówek,
jak w fajny sposób możesz rozmawiać ze znajomymi i przyjaciółmi o testowanym
produkcie.
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Pomóż nam dowiedzieć się więcej na temat produktu.

Przy pomocy książeczki, którą otrzymałeś wraz ze swoim pakietem, możesz
przeprowadzić badanie opinii wśród 20 osób – członków rodziny, przyjaciół,
znajomych lub kolegów z pracy.
To może być idealna okazja do rozmowy na temat projektu oraz testowanego przez
Ciebie produktu: szczoteczki elektrycznej Oral-B Professional Care 500. Im więcej
opinii uda Ci się zebrać, tym więcej będziemy wiedzieć o marce Oral-B.

Podczas całego projektu dzielimy się naszymi opiniami na temat szczoteczki
elektrycznej Oral-B Professional Care 500 oraz higieny jamy ustnej na stronie
i blogu naszego projektu: www.trnd.pl/oral-b.
Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć.
Prosimy o Twoje komentarze na blogu lub maile na adres: szymon@trnd.pl.
Dziękujemy!
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Bądź idealnym ambasadorem marki – raportuj.

Po tym jak zapoznałeś swoich znajomych i przyjaciół ze szczoteczką Oral B
Professional Care 500, ważne jest, abyś poinformował nas o wrażeniach z tej
rozmowy. Po każdej takiej rozmowie prześlij nam raport, jesteśmy ciekawi, jakie
były reakcje, opinie i pytania. Swoje wrażenia i spostrzeżenia przekazuj nam „na
gorąco” poprzez wysłanie raportu.
Raport możesz przesłać w bardzo łatwy sposób, logując się na swoim profilu
„Moje trnd” na www.trnd.pl/Mojetrnd, następnie wejdź w zakładkę „Wyślij raport”
– czekamy na wiadomości od Ciebie.
Raporty są bardzo ważną częścią projektu, dzięki nim możemy dowiedzieć
się więcej o testowanym produkcie, jego zaletach i opiniach na jego temat.
Twoje raporty są cennym źródłem informacji dla marki, im więcej wiemy, tym
sukces projektu jest większy. W ten sposób marka Oral-B wie, jak szczoteczka
elektryczna Professional Care 500 jest odbierana przez Ciebie oraz Twoich
bliskich i znajomych.

Wartości trnd

Zdanie, którym warto podzielić się z innymi:

Aby umożliwić uczciwe, otwarte i skuteczne konwersacje na
temat testowanego produktu, prezentujemy nasze główne
wartości.

Bądź otwarty.
Biorąc udział w projektach trnd, bądźmy otwarci w rozmowach
z naszymi znajomymi, przyjaciółmi i wprost komunikujmy, że
jesteśmy w nie zaangażowani. Nie ma absolutnie nic tajnego i
ukrytego na temat projektów trnd, powinniśmy zawsze mówić
swoim bliskim i znajomym, że należymy do społeczności trnd i
testujemy dany produkt.

Bądź szczery.
Zależy nam na tym, aby rozmowy na temat testowanego
produktu były zawsze szczere i prawdziwe. Szczególnie dlatego,
że kontaktujemy się z naszymi bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi. W naszych projektach, w których testujemy produkty,
powinniśmy zawsze przekazywać szczerą i rzetelną opinię, a w
raportach prezentować wyłącznie prawdziwe informacje.

Bądź uważny.
Ważne jest dla nas, abyśmy w trakcie projektu byli czuli na
wszelkie informacje, które do nas docierają na temat produktu.
Nasze projekty nie mają na celu wywierania wpływu na naszych
znajomych i przyjaciół, przekonywania ich lub namawiania
do naszego zdania na temat testowanego produktu. Chcemy
wymieniać się z nimi największą liczbą informacji na jego temat
i poznać ich rzeczywistą ocenę, wrażenia i rekomendacje.
Im więcej otwartych szczerych i prawdziwych informacji uda
nam się pozyskać, tym wspólnie osiągniemy większy sukces
projektu!

Oral-B Professional Care 500:

Wyczuwalna różnica w
usuwaniu płytki nazębnej,
dzięki technologii czyszczenia
3D – uczucie dentystycznej
czystości.

Pomysły na zainicjowanie
rozmowy.
Jeśli przekonałeś się o
skuteczności elektrycznej szczoteczki Oral-B
Professional Care 500,
polecaj ją swoim znajomym i przyjaciołom.

Istnieje kilka możliwości, które dają nam szansę rozpoczęcia
rozmowy o szczoteczce elektrycznej Oral-B Professional Care
500. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które pozwolą
nam podzielić się z innymi naszą wiedzą i doświadczeniami z
projektu:

Wspólne posiłki

Wizyta u stomatologa

Często podczas wspólnych posiłków ze znajomymi poruszamy
wiele tematów, dzielimy się wtedy naszymi codziennymi
doświadczeniami lub opowiadamy ciekawe historie – to może być
doskonała sytuacja do przekazania im informacji o projekcie trnd,
testowanej szczoteczce Oral-B Professional Care 500 oraz naszej
opinii na temat szczoteczki elektrycznej. Rozmawiajmy z nimi
w naturalny sposób i starajmy się ich zainteresować. Jeśli będą
zainteresowani posiadaniem szczoteczki dla własnego użytku,
z pewnością e-kupon, który posiadasz, będzie dla nich miłą
niespodzianką!
Przynajmniej raz do roku odwiedzamy gabinet stomatologiczny
w celu kontroli. Idealnym miejscem do rozmowy na temat zalet
szczoteczki elektrycznej jest poczekalnia. Osoby, które tak jak my
czekają na wizytę u dentysty, z pewnością będą ciekawe naszej
opinii na temat sposobów profesjonalnej higieny jamy ustnej w
domu. Dodatkowo opinia stomatologa na temat czystości naszych
zębów oraz dziąseł może być dobrym powodem do rozmowy o
testowanej szczoteczce elektrycznej Oral-B Professional Care 500.

Każdy z nas lubi spotkać się i porozmawiać ze znajomymi
oraz przyjaciółmi, a przy okazji napić się czegoś ciepłego lub
zimnego (kawa, wino, soki, napoje). Jest to kolejna świetna
okazja do rozpoczęcia rozmowy na temat naszego projektu
oraz szczoteczki Oral-B Professional Care 500, która skutecznie
pomaga w usuwaniu przebarwień na zębach.
Podczas przyjemnego spotkania w gronie najbliższych
i przyjaciół możemy porozmawiać o ciekawostkach na
temat historii szczoteczki elektrycznej, które znajdziemy w
przewodniku projektu oraz o tak ważnej dla zdrowia naszych
zębów higienie jamy ustnej. Możemy również podzielić się
z bliskimi i przyjaciółmi wymiennymi końcówkami. Dzięki
naszej rączce szczoteczki Professional Care 500 i otrzymanej
końcówce, będą mogli przetestować szczoteczkę osobiście i
wyrazić swoją opinię!

Spotkania ze znajomymi
i przyjaciółmi

Wspólnie spędzany czas

Jesteśmy przekonani, że każdy z Was posiada własne pomysły i sposoby na
rozmowę. Wierzymy, że jako wyselekcjonowani ambasadorzy Oral-B Profesional Care
500 potraficie rozmawiać o swoim produkcie. Czekamy na Wasze relacje w raportach!

Interesujące fakty na
temat historii szczoteczki
do zębów.
W dzisiejszych czasach higiena jamy ustnej jest czymś
oczywistym, a wszystkie potrzebne do tego produkty są
łatwo dostępne. Poniżej kilka ciekawych informacji na temat
tego, jak z utrzymaniem higieny jamy ustnej radzono sobie w
przeszłości.
Starożytni Egipcjanie używali „pasty do zębów” ze
zmiażdżonego bawolego kopyta, mirry, spalonej
skorupki jaja oraz popiołu wulkanicznego.
Rzymianie usuwali osad na zębach przy użyciu muszli
z ostrygi oraz kości.
W starożytnym Babilonie skruszone kawałki drewna służyły
ludziom do czyszczenia zębów.
Prototyp szczoteczki do zębów stworzyli Chińczycy, do ręcznie
wykonanego uchwytu z bambusa lub kości słoniowej umocowali
włosy z dzika.
W XIX wieku tańsze szczoteczki wykonywane były z
włosów dzika. Dla zamożniejszych dostępne były te
wykonane z włosów końskich oraz sierści borsuka.
Pierwsze szczoteczki do zębów z włosiem z
tworzywa sztucznego (nylonu) wyprodukowane
zostały w 1938 roku przez firmę DuPont.
Pierwsza elektryczna szczoteczka powstała w Szwajcarii w 1954.
Przełomem były lata 80-te, kiedy to elektryczna szczoteczka
stała się popularna w Europie.

Szkodliwe skutki
powstawania płytki nazębnej.
Regularne przestrzeganie higieny jamy ustnej oraz
używanie elektrycznej szczoteczki Oral-B Professional
Care 500 zapobiega powstawaniu płytki nazębnej, która
odpowiedzialna jest za wiele chorób zębów i dziąseł.
Płytka nazębna jest gęstą i lepką substancją klejącą się do
powierzchni zęba.
Lepka substancja sprawia, że trudno jest ją usunąć z
powierzchni zębów. Regularne używanie szczoteczki
elektrycznej skutecznie ogranicza powstawanie
płytki nazębnej.
Jeśli płytka nazębna nie jest usuwana, twardnieje
i zmienia się w kamień nazębny. Do usunięcia
kamienia konieczne są zabiegi specjalistyczne.
Bakterie w płytce nazębnej są odpowiedzialne
także za ubytki i choroby przyzębia – co wymaga często
długofalowego leczenia dentystycznego.

Szczoteczka manualna kontra szczoteczka
elektryczna.
W trakcie rozmów ze znajomymi i przyjaciółmi może pojawić się pytanie dotyczące
różnicy pomiędzy szczoteczką manualną a elektryczną. Poniżej kilka istotnych i
pomocnych informacji!

Technologia 3D
Technologia czyszczenia 3D sprawia, że szczoteczka elektryczna usuwa do 100% więcej płytki nazębnej niż zwykła
szczoteczka manualna.
Wyjątkowa, inspirowana przyrządami używanymi przez
stomatologów, mała okrągła końcówka szczoteczki skutecznie
usuwa płytkę nazębną, dzięki czemu nie musimy obawiać się
o powstawanie groźnego dla zdrowia naszych zębów i dziąseł
kamienia.
Innowacyjna końcówka szczoteczki pokrywa każdy ząb z
osobna, zapewniając dokładne i precyzyjne czyszczenie.

Ruch pulsacyjny
Ruch pulsacyjny delikatnie rozbija płytkę
nazębną.
Dokładne usuwanie płytki nazębnej przy
użyciu zwykłej szczoteczki manualnej
może być bardzo trudne…
Według badań, szczoteczka manualna
może wykonać 600 ruchów...
Podczas szczotkowania manualnego
w łatwy sposób można zranić dziąsła,
poprzez zbyt duży nacisk...
Używając szczoteczki manualnej, często
nie przestrzegamy rekomendowanego
przez stomatologów czasu 2 minut...
Szczoteczka manualna nie zawsze
dociera do trudno dostępnych miejsc,
pozostawiając nasze zęby narażone na
gromadzenie się płytki nazębnej...

...szczoteczka elektryczna natomiast
usuwa do 100% więcej płytki nazębnej.
…szczoteczka elektryczna wykonuje ich
kilkadziesiąt tysięcy.
…szczoteczka elektryczna posiada
wbudowany czujnik nacisku, który
wyłącza ruchy pulsacyjne szczoteczki.
…szczoteczka elektryczna posiada
wbudowany timer, który pomaga
kontrolować czas szczotkowania.
….szczoteczka elektryczna dzięki
małej okrągłej końcówce szczoteczki,
pokrywa każdy ząb z osobna i dzięki
zaawansowanej technologii 3D zapewnia
precyzyjne usuwanie płytki nazębnej.

Ruch oscylacyjno-rotacyjny
Ruch oscylacyjno-rotacyjny wymiata ją.

Elektryczne szczoteczki Oral-B

Vitality Precision Clean
Szczoteczka wykonuje 7600 ruchów oscylacyjnych na minutę,
dzięki czemu zapewnia znakomite efekty w czyszczeniu
zębów i usuwaniu płytki nazębnej. Końcówka szczoteczki
otacza każdy ząb z osobna, usuwając płytkę nazębną lepiej
niż zwykła szczoteczka manualna.

Wymienne końcówki do szczoteczek Oral-B
Każdy z nas ma inne preferencje i potrzeby dotyczące dbania o zdrowie i wygląd zębów.
Z tego powodu Oral-B opracowało wymienne końcówki do szczoteczek elektrycznych o
różnych kształtach, typach włókien i zróżnicowanych zastosowaniach.
Wymienne końcówki pasują do wszystkich modeli szczoteczek elektrycznych Oral-B (z
wyjątkiem Cross Action i Sonic), można więc osobiście sprawdzić, która końcówka odpowiada
naszym potrzebom najlepiej.

Precision Clean
Wyprofilowana końcówka szczoteczki o kształcie otaczającym cały ząb
została zaprojektowana, aby skutecznie usuwać płytkę nazębną.
Oral-B Professional Care 3000
Ten model szczoteczki wykorzystuje system szczotkowania
3D oparty na 40 000 ruchach pulsacyjnych (do przodu
i do tyłu) oraz 8 800 ruchach oscylacyjnych na minutę.
Szczoteczka posiada również 3 tryby szczotkowania zębów:
codzienne czyszczenie, delikatne czyszczenie i polerowanie
– oraz wbudowany sygnalizator czasu mycia i czujnik siły
nacisku.

Oral-B Triump 5000
Szczoteczka z oddzielnym, bezprzewodowym
panelem SmartGuide pomagającym osiągnąć najlepsze
rezultaty szczotkowania zębów. Technologia 3D,
poprzez kombinację ruchów oscylacyjno-rotacyjnych
oraz pulsacyjnych zapewnia skuteczność w usuwaniu
płytki nazębnej.
Zegar szczotkowania pomaga nam szczotkować zęby
przez dwie minuty, zgodnie z zaleceniami dentystów.
Posiada 5 trybów pracy i czujnik siły nacisku.

3D White
Specjalnie zaprojektowany kielich polerujący utrzymuje w swoim
wnętrzu pastę przez co usuwa przebarwienia na zębach przywracając
im naturalną biel. Usuwa do 90% przebarwień powierzchniowych w 2
tygodnie.

Floss Action
Zainspirowana skutecznością nici dentystycznej. Usuwa warstwy płytki
nazębnej nawet w trudno dostępnych miejscach.

Sensitive
Ta wymienna końcówka dedykowana jest osobom, które mają wrażliwe
zęby i dziąsła. Włókna końcówki wykonane są z bardzo miękkiego
materiału, co gwarantuje delikatne szczotkowanie.

Kids
Mniejsza końcówka, przeznaczona dla dzieci.
Posiada specjalne włókna, które zapewniają delikatniejsze, wyjątkowo
miękkie szczotkowanie.

Warto wiedzieć.
Satysfakcja gwarantowana z Oral-B. Jeśli jesteśmy niezadowoleni
z użytkowania szczoteczki elektrycznej Oral-B, mamy
100 dni od zakupu na to, aby odesłać produkt i otrzymać
zwrot pieniędzy. Więcej na temat programu „Satysfakcja
Gwarantowana Oral-B” znajdziesz na: www.instytut.pl
Jeśli chcemy wiedzieć więcej na temat higieny jamy ustnej,
zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową www.
instytut.pl. Znajdziemy tam wszystkie informacje na temat
higieny jamy ustnej oraz profilaktyki zdrowia zębów i dziąseł.
Zdarza się, że nie jesteśmy pewni, jak zapobiegać problemom,
jak dbać o dziąsła, czym jest płytka nazębna i jak jej
przeciwdziałać, wszystkie te zagadnienia szczegółowo opisane
są na stronach Instytutu.

Fakty i Liczby.
Oral-B Professional Care 500
Używając szczoteczki Oral-B Professional Care 500, możemy cieszyć się uczuciem czystości
zębów jak po profesjonalnym czyszczeniu u dentysty.
Dzięki technologii czyszczenia 3D szczoteczka skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega
powstawaniu kamienia nazębnego.
Profesjonalny zegar sprawia, że możemy kontrolować zalecany przez dentystów dwuminutowy czas szczotkowania.
20.000 ruchów pulsacyjnych oraz 7.600 ruchów oscylacyjno-rotacyjnych na minutę zapewnia
doskonałe czyszczenie zębów.
Dzięki czujnikowi nacisku możemy zapobiegać zbyt mocnemu szczotkowaniu.

Dodatkowo odwiedzając Instytut blend-a-med i Oral-B
możemy dowiedzieć się więcej na temat portfolio produktów
Jeśli np. jesteśmy niezdecydowani, ktora szczoteczka jest dla nas
najodpowiedniejsza, warto odwiedzić:
www.instytut.pl
Everydayme to platforma internetowa należąca do Procter &
Gamble (P&G), firmy która od 175 lat istnienia na rynku rozwija
i oferuje produkty codziennego użytku dla ludzi na całym
świecie! Jeśli chciałbyś podzielić się swoją opinią na temat
elektrycznej szczoteczki Oral-B, możesz to zrobić, odwiedzając
platformę internetową www.everydayme.pl

Rączka z akumulatorem nie wymaga ładowania nawet do 7 dni (przy
szczotkowaniu 2 razy dziennie przez 2 minuty).
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