
COMO ESCOVAR OS DENTES DE UMA CRIANÇA
DA FORMA MAIS SIMPLES E FÁCIL POSSÍVEL

Conheça o produto que vai revolucionar a forma como você
higieniza a boca do seu filho(a) e veja suas vantagens

Escovar os dentes de uma criança pequena é uma tarefa de extrema importância,
pois, mesmo que seus dentinhos ainda sejam de leite, são necessários para a
introdução alimentar e, assim como os dentes permanentes, também são
suscetíveis a cáries.

Apesar disso, crianças são agitadas, principalmente quando os primeiros dentes
estão surgindo, o que causa certo desconforto para os pequenos. Por conta disso,
escovar seus dentes pode ser uma atividade complicada para as mamães e papais,
ainda mais se for usada uma escova convencional, que aumenta o desconforto da
criança e pode causar feridas.

É por isso que, se você quer garantir a higiene bucal do seu bebê ou criança
pequena, precisa, imediatamente, conhecer a escova de dentes infantil que
também serve como mordedor!

A INOVAÇÃO QUE VAI FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO BUCAL DA
SUA CRIANÇA



Nosso produto consiste em uma escova de dentes infantil no formato de mordedor,
que é extremamente prático e intuitivo, permitindo que até mesmo as crianças
aprendam a escovar seus dentes da forma correta.

O produto é feito de silicone bastante resiliente e possui um formato em U, que
facilita o encaixe na boca da criança, possuindo cerdas em 360 graus para
garantir a escovação de dentes superiores e inferiores, gengiva e língua.

Além de ser bastante funcional, o produto também é bem atrativo para as crianças,
com um cabo colorido (disponível nas cores azul e rosa) e em diversos formatos
divertidos que chamam a atenção dos pequenos.

EXTREMAMENTE FÁCIL DE USAR

Estimular a criança a aprender a escovar os próprios dentes é bastante simples
com a escova em U. Para usá-la, basta aplicar um pouco de pasta de dentes em
ambos os lados; depois, encaixe o objeto na boca da criança, de forma que os
dentes fiquem entre as cerdas; após isso, é só balançar para a direita e esquerda,
realizando a escovação. Tão fácil que até a criança pode fazer!

Após o uso, lave o produto e está pronto! O material de silicone não permite que
odores se acumulem na escova, garantindo sanitariedade e higiene para a
criança.



Fazer a escovação e higienização bucal do seu filho(a) não precisa mais ser algo
complicado e estressante para você e para a criança, pode até ser divertido!
Para adquirir a escova que vai facilitar sua vida e a do seu bebê, clique agora no
link abaixo e garanta já a sua!

Clique aqui
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