
300+ نیروی متخصص ۲۵ سال افتخار

۱۰ برند زیر مجموعه

مجموعــه طنیــن بهداشــت پــارس بــا ســابقه ای بالــغ بــر 25 ســال 

ــه نیازهــای  ــزه پاســخ گویی ب ــا انگی ــان ب ــا رویکــردی دانش بنی و ب

مراقبتــی و بهداشــتی افــراد، همیشــه از کمــک جمعی از کارشناســان 

متخصــص و متعهــد بهــره  گرفتــه اســت. ایــن مجموعــه بــا هــدف 

ــازی  ــه فعال س ــدام ب ــت، اق ــن کیفی ــا باالتری ــوالت ب ــه محص ارائ

ــا  ــوآوری خــود نمــوده اســت. در ایــن راه ب بخــش تحقیقــات و ن

اســتفاده از فرموالســیون بــه روز دنیــا و بــا برخــورداری از تجهیــزات 

ــت  ــوالت باکیفی ــد محص ــه تولی ــق ب ــدرن موف ــین آالت م و ماش

شــده اســت.

ایــن مجموعــه تولیــد کننــده بیــش از 100 مــدل محصــول در زمینــه 

بهداشــت دهــان و دنــدان، پوســت و مــو مــی باشــد.

ــدان،  ــخ دن ــدان، ن ــر دن ــواک، خمی ــامل مس ــا ش ــوالت م محص

ــوازم  ــن ل ــپری و همچنی ــر و اس ــرس، عط ــامپو، ب ــویه، ش دهانش

آرایشــی مــی باشــد. ایــن محصــوالت توســط 10 برنــد زیــر مجموعه 

طنیــن بهداشــت تولیــد و بــه بازار هــای داخلــی و خارجــی عرضــه 

می گــردد.

انتـخابی برتــر برای زندگــی بهــتر

۱00+ محصول با کیفیت



اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول
۲۸تیغ

۱۲مســواک کودک

4مســواک

۲۲نخ دندان

۲۰دهان شویه

۱۷خمیردندان

۲4گوش پاکن

مــا در گــروه صنعتــی پاتریکــس بــه بهتــر شــدن کیفیــت زندگــی 

ــما  ــامت ش ــه از س ــواد اولی ــن م ــا بهتری ــیم. ب ــما می اندیش ش

ــد. ــر کنی ــا فک ــه بهترین ه ــا ب ــا م ــم. ب ــت می کنی محافظ

 بهترین مواد اولیه

 انتخاب پزشکان حرفه ای

 رضایت تضمینی

 مراقبت شبانه روزی



اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

مسواک اسپلیت

مسواک کاترین

 دارای الیاف کامًا ته گرد جهت پاک سازی مایم و موثر لثه، سطوح دندان   

و محافظت از مینای دندان

 دارای دسته ارگونومیک جهت تطبیق پذیری بیشتر با آناتومی دهان و دندان

 مجهز به الیاف اسفنجی بسیار نرم در اطراف برس جهت پاک سازی و ماساژ 

لثه )لثه شوی(

 دارای بافت اسفنجی که باعث کنترل کف خمیردندان و پولیش بهتر سطوح 

دندان ها می شود

 دارای نشان گر خمیردندان 

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(

 دارای نخ دندان

ــت  ــرس جه ــراف ب ــرم در اط ــیار ن ــفنجی بس ــاف اس ــه الی ــز ب  مجه

پاک ســازی و ماســاژ لثــه )لثــه شــوی(

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای الیاف نرم، مناسب برای دندان ها و لثه های حساس

ــی  ــا آناتوم ــتر ب ــری بیش ــت تطبیق پذی ــک جه ــته ارگونومی  دارای دس

ــدان ــان و دن ده

 طراحی دسته مناسب جهت قرارگیری بر لبه لیوان 

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(

 دارای نخ دندان

بزرگ

بزرگ

متوسط

نرم

12 عدد

12 عدد

1۹2 عدد

1۹2 عدد

346

43۹
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

مسواک گلد

ــی  ــا آناتوم ــتر ب ــری بیش ــت تطبیق پذی ــک جه ــته ارگونومی  دارای دس

ــدان ــان و دن ده

 دارای بافــت اســفنجی کــه باعــث کنتــرل کــف خمیردنــدان و پولیــش 

ــود ــا می ش ــطوح دندان ه ــر س بهت

ــت  ــرس جه ــراف ب ــرم در اط ــیار ن ــفنجی بس ــاف اس ــه الی ــز ب  مجه

پاک ســازی و ماســاژ لثــه )لثــه شــوی(

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

 تطبیق پذیــری حالــت الیــاف بــا فــرم دندان هــا کــه باعــث تمیز کنندگــی 

بیشــتر دندان هــا می شــود

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(

 دارای نخ دندان

مسواک ذغالی

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

ــی  ــا آناتوم ــتر ب ــری بیش ــت تطبیق پذی ــک جه ــته ارگونومی  دارای دس

ــدان ــان و دن ده

ــت  ــرس جه ــراف ب ــرم در اط ــیار ن ــفنجی بس ــاف اس ــه الی ــز ب  مجه

پاک ســازی و ماســاژ لثــه )لثــه شــوی(

 دارای بافــت اســفنجی کــه باعــث کنتــرل کــف خمیردنــدان و پولیــش 

ــود ــا می ش ــطوح دندان ه ــر س بهت

 دارای نشان گر خمیردندان 

 دارای الیاف ذغالی که باعث سفیدکنندگی بیشتر دندان ها می شود

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(

 دارای نخ دندان

بزرگ

بزرگ

متوسط

متوسط

12 عدد

12 عدد

1۹2 عدد

1۹2 عدد

345

441
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

مسواک دوآل اکشن

مسواک سوپر ویو

بزرگ

بزرگ

متوسط

متوسط

12 عدد

12 عدد

1۹2 عدد

288 عدد

438

431

 دارای بافــت اســفنجی کــه باعــث کنتــرل کــف خمیردنــدان و پولیــش 

ــود ــا می ش ــطوح دندان ه ــر س بهت

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

ــت  ــرس جه ــراف ب ــرم در اط ــیار ن ــفنجی بس ــاف اس ــه الی ــز ب  مجه

پاک ســازی و ماســاژ لثــه )لثــه شــوی(

ــی  ــا آناتوم ــتر ب ــری بیش ــت تطبیق پذی ــک جه ــته ارگونومی  دارای دس

ــدان ــان و دن ده

 دارای ۳ عدد فنجان جهت براق کنندگی دندان ها

  دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای نشان گر خمیردندان 

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای نخ دندان

  دارای محافظ )درپوش(

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

 دارای دسته ارگونومیک جهت تطبیق پذیری بیشتر با آناتومی

 دهان و دندان

 دارای TIP )الیــاف بلنــد ســر مســواک( کــه باعــث تمیزکنندگــی بیشــتر 

دندان هــای انتهایــی می شــود

 تطبیق پذیــری حالــت الیــاف بــا فــرم دندان هــا کــه باعــث تمیز کنندگــی 

بیشــتر دندان هــا می شــود

 دارای محافظ )درپوش(
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

مسواک ویو ذغالی

مسواک پرواکشن

بزرگ

بزرگ

متوسط

متوسط

12 عدد

12 عدد

288 عدد

288 عدد

433

5۹0

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

ــی  ــا آناتوم ــتر ب ــری بیش ــت تطبیق پذی ــک جه ــته ارگونومی  دارای دس

ــدان ــان و دن ده

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب از نظر اقتصادی

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

 دهان و دندان

 دارای الیــاف ذغالــی کــه باعــث ســفیدکنندگی بیشــتر دندان هــا 

د می شــو

 دارای TIP )الیــاف بلنــد ســر مســواک( کــه باعــث تمیزکنندگــی بیشــتر 

دندان هــای انتهایــی می شــود

 تطبیق پذیــری حالــت الیــاف بــا فــرم دندان هــا کــه باعــث تمیز کنندگــی 

بیشــتر دندان هــا می شــود

 دارای محافظ )درپوش(
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

SUN مسواک سان

مسواک توئینز

کوچک

متوسط

متوسط

متوسط

12 عدد

12 عدد

288 عدد

1۹2 عدد

588

3۹0

ــی  ــا آناتوم ــتر ب ــری بیش ــت تطبیق پذی ــک جه ــته ارگونومی  دارای دس

ــدان ــان و دن ده

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

 انــدازه کوچــک ســری مســواک کــه باعــث ســهولت دسترســی بــه تمــام 

ــود ــا می ش ــتر دندان ه ــی بیش ــان و پاک کنندگ ــاط ده نق

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای محافظ )درپوش(

ــه،  ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ ــطوح دن س

 مناسب از نظر اقتصادی
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

مسواک کاپل

`ست مسواک و خمیردندان سنستیو

متوسط

متوسط

نرم

نرم

12 عدد

12 عدد

1۹2 عدد

۷2 عدد

388

512

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای دسته ارگونومیک جهت تطبیق پذیری بیشتر با آناتومی دهان 

و دندان

 دارای الیاف نرم مناسب برای دندان ها و لثه های حساس

 دارای دسته کامفورت با طراحی زیبا و دکوراتیو

 مناسب از نظر اقتصادی

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

ــی  ــا آناتوم ــتر ب ــری بیش ــت تطبیق پذی ــک جه ــته ارگونومی  دارای دس

ــدان ــان و دن ده

 دارای الیاف نرم مناسب برای دندان ها و لثه های حساس

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای نخ دندان

  مشخصات خمیردندان
 کاهش حساسیت های عصبی دندان

 کاهش ایجاد جرم
 تقویت مینای دندان

 ضد پاک

 خوشبو کننده و خنک کننده دهان
 از بین برنده فیزیکی لکه های سطحی

 مناسب برای لثه های حساس

 دارای عصاره نعنا

 ضد باکتری

 دارای فلوراید
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

ست مسواک و خمیردندان کامپلیت

ست مسواک و خمیردندان وایتنینگ

بزرگ

بزرگ

متوسط

متوسط

12 عدد

12 عدد

۷2 عدد

۷2 عدد

511

500

ــرس جهــت پاک ســازی و  ــرم در اطــراف ب ــاف اســفنجی بســیار ن ــه الی ــز ب  مجه
ماســاژ لثــه )لثــه شــوی(

ــتر  ــی بیش ــث تمیزکنندگ ــه باع ــواک( ک ــر مس ــوک س ــد ن ــاف بلن  دارای TIP )الی
می شــود انتهایــی  دندان هــای 

 دارای دسته ارگونومیک جهت تطبیق پذیری بیشتر با آناتومی دهان و دندان
ــطوح  ــه، س ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ دن
 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن
 دارای نخ دندان

  مشخصات خمیردندان
 برداشتن پاک و جرم های سطح دندان

 استحکام و افزایش مقاومت دندان در برابر پوسیدگی
 خوشبو کننده و خنک کننده دهان

 محافظ مینای دندان
 سفید کننده دندان

ــا  ــدن دندان ه ــفید ش ــه س ــه ب ــطحی ک ــای س ــی لکه ه ــده فیزیک ــن برن  از بی
کمــک می کنــد

 ایجاد کف و از بین برنده پاک دندان
 دارای عصاره نعنا

 ضد باکتری
 دارای فلوراید

ــطوح  ــه، س ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی
ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ دن

 دارای دسته ارگونومیک جهت تطبیق پذیری بیشتر با آناتومی دهان و دندان
ــرس جهــت پاک ســازی و  ــرم در اطــراف ب ــاف اســفنجی بســیار ن ــه الی ــز ب  مجه

ماســاژ لثــه )لثــه شــوی(
ــر  ــش بهت ــدان و پولی ــف خمیردن ــرل ک ــث کنت ــه باع ــفنجی ک ــت اس  دارای باف

می شــود دندان هــا  ســطوح 
 دارای نشان گر خمیردندان 

 دارای دسته فاقد لغزش
 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(
 دارای نخ دندان

  مشخصات خمیردندان
 برداشتن پاک و جرم های سطح دندان

 استحکام و افزایش مقاومت دندان در برابر پوسیدگی
 خوشبو کننده و خنک کننده دهان

 استحکام مینای دندان
 سفید کننده دندان

 زدودن دندان از باقیمانده مواد غذایی
 ایجاد کف و از بین برنده پاک دندان

 دارای عصاره نعنا
 ضد باکتری

 دارای فلوراید
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

کوچک

کوچک

نرم

نرم

12 عدد

12 عدد

۷2 عدد

۷2 عدد

348

34۷

ست مسواک اسپلیت کودک )دخترانه(

ست مسواک اسپلیت کودک )پسرانه(

 مناسب برای کودکان ۵ تا ۱۲ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 طراحی دسته مناسب جهت قرارگیری بر لبه لیوان 

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(

 دارای خمیردندان

 مناسب برای کودکان ۵ تا ۱۲ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 طراحی دسته مناسب جهت قرارگیری بر لبه لیوان 

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(

 دارای خمیردندان

  مشخصات خمیردندان
 پیشگیری از پوسیدگی دندان کودک

 خوشبو کننده دهان

 حاوی فلوراید به میزان مجاز برای کودکان

 دارای عصاره میوه ای )توت فرنگی/ طالبی(

  مشخصات خمیردندان
 پیشگیری از پوسیدگی دندان کودک

 خوشبو کننده دهان

 حاوی فلوراید به میزان مجاز برای کودکان

 دارای عصاره میوه ای )توت فرنگی/ طالبی(



13

اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

288611 عدد12 عددنرمکوچک

مسواک کودک پلیس

288412 عدد12 عددنرمکوچک

مسواک اسپلیت کودک

 مناسب برای کودکان ۵ تا ۱۲ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 طراحی دسته مناسب جهت قرارگیری بر لبه لیوان 

 دارای دسته فاقد لغزش

 دارای زبان پاک کن

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب برای کودکان۶ تا ۱۲ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای دسته ایستا جهت قرار گرفتن آسان بر روی سطوح

 طراحی زیبا و جذاب کارتونی جهت تشویق کودکان
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

مسواک کودک ماهی

مسواک کودک ماه و ستاره

کوچک

کوچک

نرم

نرم

12 عدد

12 عدد

288 عدد

1۹2 عدد

35۷

3۹2

 مناسب برای کودکان ۲ تا ۵ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 طراحی شاد کودکانه

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب برای کودکان ۲ تا ۵ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 طراحی زیبا و جذاب کارتونی جهت تشویق کودکان

 دارای محافظ )درپوش(
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اندازه

اندازه

میزان زبری برس

میزان زبری برس

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

مسواک کارتونی کودک

مسواک 3D کودک

کوچک

کوچک

نرم

نرم

12 عدد

12 عدد

1۹2 عدد

1۹2 عدد

5۷3

413

 مناسب برای کودکان ۵ تا ۱۲ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 طراحی زیبا و جذاب کارتونی جهت تشویق کودکان

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال

 دارای الیاف دوسر تیز جهت پاک سازی بهتر فواصل بین دندانی

 دارای گردن منعطف جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به دندان  و لثه

 دارای الیاف بسیار نرم و مناسب برای لثه و دندان های کودکان

 طراحی زیبا و جذاب کارتونی جهت تشویق کودکان

 دارای دسته ایستا جهت قرار گرفتن آسان بر روی سطوح

 دارای محافظ )درپوش(
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اندازه مسواک کد محصولتعداد در کارتنمیزان زبری برسوزن خمیردندان

خمیردندان ژله ای کودک

 پیشگیری از پوسیدگی دندان کودک

 خوشبو کننده دهان

 حاوی فلوراید به میزان مجاز برای کودکان

 دارای عصاره میوه ای )توت فرنگی/ طالبی(

144801 عدد12 عدد 45 گرم

ست خمیردندان و مسواک اکونومی
  مشخصات خمیردندان 

 برداشتن پاک و جرم های سطح دندان

 استحکام و افزایش مقاومت دندان در برابر پوسیدگی

 خوشبو کننده و خنک کننده دهان

 استحکام مینای دندان

 سفید کننده دندان

 زدودن دندان از باقیمانده مواد غذایی

 ایجاد کف و از بین برنده پاک دندان

 دارای عصاره نعنا

 ضد باکتری

 دارای فلوراید

  مشخصات مسواک سان
 دارای دسته ارگونومیک جهت تطبیق پذیری بیشتر با آناتومی دهان و دندان

ــطوح  ــه، س ــر لث ــم و موث ــازی مای ــت پاک س ــرد جه ــًا ته گ ــاف کام  دارای الی

ــدان ــای دن ــت از مین ــدان و محافظ دن

 دارای دسته فاقد لغزش

 انــدازه کوچــک ســری مســواک کــه باعــث ســهولت دسترســی بــه تمــام نقــاط 

ــود ــا می ش ــتر دندان ه ــی بیش ــان و پاک کنندگ ده

کوچک 1۹25۹5 عددمتوسط۷0 گرم

کد محصولتعداد در کارتنتعداد در بسته وزن

144802 عدد12 عدد 45 گرم
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خمیردندان مناسب دندان های حساس

خمیردندان هفت کاره

 برداشتن پاک و جرم های سطح دندان

 استحکام و افزایش مقاومت دندان در برابر پوسیدگی

 خوشبو کننده و خنک کننده دهان

 استحکام مینای دندان

 سفید کننده دندان

 زدودن دندان از باقیمانده مواد غذایی

 ایجاد کف و از بین برنده پاک دندان

 دارای عصاره نعنا

 ضد باکتری

 دارای فلوراید

 کاهش حساسیت های عصبی دندان
 کاهش ایجاد جرم

 تقویت مینای دندان
 ضد پاک

 خوشبو کننده و خنک کننده دهان
 از بین برنده فیزیکی لکه های سطحی

 مناسب برای لثه های حساس

 دارای عصاره نعنا

 ضد باکتری

 دارای فلوراید

12 عدد

12 عدد

12 عدد

12 عدد

144 عدد

144 عدد

144 عدد

144 عدد

640

633

63۷

638

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

۷0 گرم

۷0 گرم

120 گرم

120 گرم

وزن

وزن
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خمیردندان ذغالی

 برداشتن پاک و جرم های سطح دندان
 استحکام و افزایش مقاومت دندان در برابر پوسیدگی

 حاوی فلوراید

 خوشبو کننده و خنک کننده دهان
 حاوی کربن اکتیو زغال بامبو

 ضد حساسیت
 محافظ مینای دندان

 از بین برنده فیزیکی لکه های سطحی
 ضد پاک

 سفید کنندگی بیشتر دندان ها

 ایجاد کف و از بین برنده پاک دندان

 ضد باکتری

 دارای فلوراید

خمیردندان سفید کننده

 برداشتن پاک و جرم های سطح دندان
 استحکام و افزایش مقاومت دندان در برابر پوسیدگی

 خوشبو کننده و خنک کننده دهان
 محافظ مینای دندان

 سفید کننده دندان
 از بیــن برنــده فیزیکــی لکه هــای ســطحی کــه بــه ســفید شــدن دندان هــا کمــک 

ــد می کن

 ایجاد کف و از بین برنده پاک دندان

 دارای عصاره نعنا

 ضد باکتری

 دارای فلوراید

12 عدد

12 عدد

12 عدد

144 عدد

144 عدد

144 عدد

630

636

634

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

130 گرم

۷0 گرم

120 گرم

وزن

وزن
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دهانشویه هفت کاره

24 عدد

24 عدد

262

263

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

250 سی سی

250 سی سی

دارد

دارد

حجم

حجم

فلوراید

فلوراید

دهانشویه حساس )بدون الکل(

 ضد عفونی لثه و دهان

 خوشبو کننده دهان

 پیشگیری از پوسیدگی دندان

 ضد حساسیت

 مناسب برای لثه و دندان های حساس

 ضد عفونی لثه و دهان

 خوشبو کننده دهان

 ضد حساسیت

 پیشگیری از خون ریزی لثه

 ترمیم کننده مینای دندان

 پیشگیری از پوسیدگی دندان

 ضد پاک و ایجاد جرم دندان

 سفیدکنندگی مناسب بدون آسیب رساندن به مینای دندان

 دارای عصاره بابونه، نعنا و اکالیپتوس

 دارای فلوراید
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 نخ مستحکم

 مناسب برای دندان های به هم چسبیده

 خوشبوکننده دهان

 حاوی عصاره نعنا

 آنتی باکتریال

 دارای انعطاف باال و سهولت در استفاده

 دارای پوشش مومی

 قابلیت منطبق بودن عرض نخ دندان با فواصل دندانی

 نخ مستحکم

 خوشبوکننده دهان

 حاوی عصاره نعنا و آلوئورا

 آنتی باکتریال

 لغزش مناسب بین دندان ها

 دارای پوشش مومی

12 عدد

12 عدد

288 عدد

288 عدد

601

603

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

50 متر

50 متر

طول

طول

نخ دندان تفلون با عصاره مینت

نخ دندان آلومینت
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288602 عدد12 عدد

نح دندان با عصاره مینت

 نخ مستحکم

 خوشبوکننده دهان

 حاوی عصاره نعنا

 آنتی باکتریال

 لغزش مناسب بین دندان ها

50 متر

کد محصولتعداد در کارتنتعداد در بسته طول

نخ دندان ذغالی

 نخ مستحکم

 بدون اثر سیاهی روی دست و دندان

 خوشبوکننده دهان

 حاوی کربن فعال

 حاوی عصاره نعنا

 آنتی باکتریال

 لغزش مناسب بین دندان ها

 دارای پوشش مومی

288652 عدد12 عدد

کد محصولتعداد در کارتنتعداد در بسته

50 متر

طول

نح دندان با عصاره مینت
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  کمک به حذف پاک بین دندانی

 دسترسی آسان به دندان های انتهایی

 کمک به پاک سازی عمیق بین دندان ها

 دارای دسته ارگونومیک و قابل کنترل

 مقاوم در برابر پاره شدن

 حرکت راحت بین دندان ها

 حاوی عصاره نعنا

 آنتی باکتریال

 دارای پوشش مومی

288606 عدد12 عدد

کد محصولتعداد در کارتنتعداد در بسته

30 عدد

طول

نخ و خالل کمانی

گوش پاک کن ۱۰۰ عددی

 دو طرفه

 دارای نی پاستیکی انعطاف پذیر و مستحکم

 قدرت جذب باال

 پنبه ۱00 درصد خالص و هیدروفیل اروپایی

 دارای مواد آنتی باکتریال

 دارای پنبه مستحکم و جدا نشدنی برای سهولت مصرف 

144۷06 عدد12 عدد

کد محصولتعداد در کارتنتعداد در بسته

100 عددی

تعداد
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گوش پاک کن ۳۰۰ عددی

گوش پاک کن ۲۰۰ عددی

 دو طرفه

 دارای نی پاستیکی انعطاف پذیر و مستحکم

 قدرت جذب باال

 پنبه ۱00 درصد خالص و هیدروفیل اروپایی

 دارای مواد آنتی باکتریال

 دارای پنبه مستحکم و جدا نشدنی برای سهولت مصرف 

 دو طرفه

 دارای نی پاستیکی انعطاف پذیر و مستحکم

 قدرت جذب باال

 پنبه ۱00 درصد خالص و هیدروفیل اروپایی

 دارای مواد آنتی باکتریال

 دارای پنبه مستحکم و جدا نشدنی برای سهولت مصرف 

12 عدد

12 عدد

۹6 عدد

144 عدد

581

۷0۹

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

300 عددی

200 عددی

تعداد

تعداد
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گوش پاک کن کودک

گوش پاک کن آرایشی

 آرایشی, پاک کننده

 ساخته شده از پنبه خالص

 قدرت جذب باال

 پنبه ۱00 درصد خالص و هیدروفیل اروپایی 

 دارای نی مستحکم و انعطاف پذیر

 دارای مواد آنتی باکتریال

 پاک کننده، تمیزکردن گوش، چشم و بینی

 پنبه ۱00 درصد خالص و هیدروفیل اروپایی 

 قابل استفاده برای ناحیه بیرونی گوش، بینی و ناف

 مناسب برای نوزاد در سن: بدو تولد به باال

ــال  ــه داخــل کان ــدازه ب ــری از ورود بیــش از ان  دارای محافــظ جهــت جلوگی

گــوش

 بدون ایجاد پرز و حساسیت برای گوش نوزاد 

 دارای مواد آنتی باکتریال

12 عدد

12 عدد

۹6 عدد

144 عدد

۷04

۷05

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

40 عددی

50 عددی

تعداد

تعداد
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تعداد لبه

تعداد لبه

مناسب برای

مناسب برای

تعداد در پلی بگ

تعداد در پلی بگ

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول
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تعداد لبه

تعداد لبه

مناسب برای

مناسب برای

تعداد در پلی بگ

تعداد در پلی بگ

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

تیغ پلی بگ ۳ لبه مردانه

تیغ پلی بگ ۳ لبه زنانه

 دارای صابــون و ویتامیــن E بــرای نرمــی و لطافــت پوســت و حرکــت 

ــغ ــری تی ــر س راحت ت

 دارای تیغ های تیز برای اصاح نرم و دقیق

 دسته ضد لغزش 

 استیل ضد زنگ

 سری متحرک تیغ جهت سهولت اصاح

 مناسب برای بانوان

 مناسب از نظر اقتصادی

 در بسته بندی ۳ عددی

 دارای نوار صابون برای اصاح روان

 دارای ویتامین E برای نرمی و لطافت پوست

 دارای تیغ های تیز برای اصاح نرم و دقیق

ــوردن در  ــز خ ــری از لی ــرای جلوگی ــزش ب ــد لغ ــک ض ــته ارگونومی  دس

محیط هــای مرطــوب

 مناسب برای اصاح کوتاه ترین موها

 دارای سری متحرک جهت سهولت استفاده

 دارای محافظ هر تیغ

 استیل ضد زنگ

 مناسب برای آقایان

 در بسته بندی ۳ عددی  

3 تیغه

3 تیغه

آقایان

خانم ها

3 عدد

3 عدد

1۹2 عدد

1۹2 عدد

50۹

508
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تعداد لبه

تعداد لبه

مناسب برای

مناسب برای

تعداد در پلی بگ

تعداد در پلی بگ

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

تیغ پلی بگ ۲ لبه زنانه

تیغ پلی بگ ۲ لبه مردانه

3 تیغه

3 تیغه

آقایان

خانم ها

3 عدد

3 عدد

1۹2 عدد

1۹2 عدد

5۹۷

5۹6

 دارای صابــون و ویتامیــن E بــرای نرمــی و لطافــت پوســت و حرکــت 

ــغ ــری تی ــر س راحت ت

 دارای تیغ های تیز برای اصاح نرم و دقیق

 دسته ضد لغزش 

 استیل ضد زنگ

 مناسب برای بانوان

 مناسب از نظر اقتصادی

 در بسته بندی ۳ عددی

 دارای صابــون و ویتامیــن E بــرای نرمــی و لطافــت پوســت و حرکــت 

ــغ ــری تی ــر س راحت ت

 دارای تیغ های تیز برای اصاح نرم و دقیق

 دسته ضد لغزش 

 استیل ضد زنگ

 مناسب برای آقایان

 مناسب از نظر اقتصادی

 در بسته بندی ۳ عددی
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تعداد لبه

تعداد لبه

مناسب برای

مناسب برای

تعداد در پلی بگ

تعداد در پلی بگ

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

تیغ وکیوم ۳ لبه مردانه

تیغ وکیوم ۳ لبه زنانه

3 تیغه

3 تیغه

آقایان

خانم ها

3 عدد

3 عدد

۹6 عدد

۹6 عدد

411

428

تیغ وکیوم ۳ لبه زنانه

 دارای نوار صابون برای اصاح روان

 دارای ویتامین E برای نرمی و لطافت پوست

 دارای تیغ های تیز برای اصاح نرم و دقیق

ــوردن در  ــز خ ــری از لی ــرای جلوگی ــزش ب ــد لغ ــک ض ــته ارگونومی  دس

مرطــوب محیط هــای 

 مناســب پوســت های حســاس بــرای جلوگیــری از آســیب، حساســیت، 

خــارش و قرمــزی

 مناسب برای اصاح کوتاه ترین موها

 دارای سری متحرک جهت سهولت استفاده

 دارای محافظ هر تیغ

 استیل ضد زنگ

 مناسب برای بانوان

 در بسته بندی ۳ عددی وکیوم شده

 دارای نوار صابون برای اصاح روان

 دارای ویتامین E برای نرمی و لطافت پوست

 دارای تیغ های تیز برای اصاح نرم و دقیق

ــوردن در  ــز خ ــری از لی ــرای جلوگی ــزش ب ــد لغ ــک ض ــته ارگونومی  دس

مرطــوب محیط هــای 

 مناسب برای اصاح کوتاه ترین موها

 دارای سری متحرک جهت سهولت استفاده

 دارای محافظ هر تیغ

 استیل ضد زنگ

 مناسب برای آقایان

 در بسته بندی ۳ عددی وکیوم شده



تعداد لبه

تعداد لبه

مناسب برای

مناسب برای

تعداد در پلی بگ

تعداد در پلی بگ

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول




