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محصوالت بهداشتی، آرایشی تورنتــــو
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مسواک سیلور + خمیردندان )پک(

مسواک سیلور

 دارای الیاف بلند جهت سهولت دسترسی و تمیز کردن نواحی دور از دسترس

 دسته و پایه از جنس پلی استایرن با گرید بهداشتی

 برس فیالمنت از جنس پلی آمید با گرید خوراکی

 مناسب از نظر اقتصادی

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

 دارای الیاف بلند جهت سهولت دسترسی و تمیز کردن نواحی دور از دسترس

 دسته و پایه از جنس پلی استایرن با گرید بهداشتی

 برس فیالمنت از جنس پلی آمید با گرید خوراکی

 مناسب از نظر اقتصادی

 دارای خمیردندان 7 گرم

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

متوسط

درپوش

درپوش

ندارد

ندارد

12 عدد

12 عدد

672 عدد

672 عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

۵۸6

۳۵1

کد محصول

کد محصول
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مسواک سی گل

مسواک سی گل )کارت پهن(

 دارای الیاف بلند جهت سهولت دسترسی و تمیز کردن نواحی دور از دسترس

 دسته و پایه از جنس پلی استایرن با گرید بهداشتی

 برس فیالمنت از جنس پلی آمید با گرید خوراکی

 طراحی خاص و ویژه برای دسترسی به دندان های انتهایی

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب از نظر اقتصادی

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

 دارای الیاف بلند جهت سهولت دسترسی و تمیز کردن نواحی دور از دسترس

 دسته و پایه از جنس پلی استایرن با گرید بهداشتی

 برس فیالمنت از جنس پلی آمید با گرید خوراکی

 طراحی خاص و ویژه برای دسترسی به دندان های انتهایی

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب از نظر اقتصادی

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

متوسط

درپوش

درپوش

دارد

دارد

12 عدد

12 عدد

672 عدد

۴۳2 عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

۵۸6

۵۸6

کد محصول

کد محصول
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مسواک پاپیونی

مسواک دیلی 

 دارای دندانه های اسفنجی بسیار نرم در دو طرف برس جهت ماساژ ایمن لثه  ها

 تمیزکننده عمقی دندان ها

 دسته و پایه برس از جنس پلی پروپیلن و ترموپالست رابر با گرید بهداشتی

 برس فالمینت از جنس پلی آمید با گرید بهداشتی

 محافظ مینای دندان

 دارای فیالمنت های سرگرد شده با قابلیت ارتجاعی باال

 قابلیت دسترسی به کلیه دندان ها

 دارای دسته ارگونومیک 

 مناسب برای رفع پالک

 دارای پد مخصوص زبان شوی

 درای محافظ )درپوش(

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

 دارای الیاف بلند جهت سهولت دسترسی و تمیز کردن نواحی دور از دسترس

 دسته و پایه برس از جنس پلی پروپیلن با گرید بهداشتی

 برس منوفالمنت 610

GPPS دسته 

 طراحی خاص دسته

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب از نظر اقتصادی

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

متوسط

درپوش

درپوش

دارد

دارد

12 عدد

12 عدد

۴۳2 عدد

2۸۸ عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

۵۸7

۵2۸

کد محصول

کد محصول
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 دارای دندانه های اسفنجی بسیار نرم در دو طرف برس جهت ماساژ ایمن لثه  ها

 تمیزکننده فواصل دندانی

 دارای سفید کننده به شکل برس مدور جهت تمیزی بیشتر و درخشش دندان ها

 دسته و پایه برس از جنس  پلی پروپیلن و ترموپالست رابر با گرید بهداشتی

 برس فالمینت از جنس پلی آمید با گرید بهداشتی

 محافظ مینای دندان

 دسته راحت و ضد لغزش

 رفع کننده بوی بد دهان

 دارای سر متناسب برای حرکت آسان در دهان

 دسترسی راحت به کلیه دندانها

 قابلیت باال در تمیزکردن دندانها

 دارای پد مخصوص زبان شوی

 حاوی زغال فعال 

 درای محافظ )درپوش(

 به همراه نخ دندان

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

مسواک کامفورت 

)BLACK( مسواک زغالی

 تمیزکننده عمقی دندان ها

 دسته و پایه برس از جنس پلی پروپیلن و ترموپالست رابر با گرید بهداشتی

 برس فالمینت از جنس پلی آمید با گرید بهداشتی

 دارای سفید کننده

 دارای فیالمنت های سرگرد شده با قابلیت ارتجاعی باال

 قابلیت دسترسی به کلیه دندان ها

 دارای دسته ارگونومیک 

 مناسب برای رفع پالک

 دارای پد مخصوص زبان شوی

 درای محافظ )درپوش(

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

متوسط

درپوش

درپوش

دارد

دارد

12 عدد

12 عدد

2۸۸ عدد

2۸۸ عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

۵۸۹

؟؟؟

کد محصول

کد محصول
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مسواک سوپر ویو

مسواک ویو زغالی

 دارای الیاف بلند جهت سهولت دسترسی و تمیز کردن نواحی دور از دسترس

 برس منوفالمنت 610

 دسته و پایه برس از جنس پلی پروپیلن و TPR با گرید بهداشتی

 برس فیالمنت از جنس پلی آمید با گرید بهداشتی

 دسته راحت و ضد لغزش

 زاویه مناسب برس جهت پالک برداری

 رفع کننده بوی بد دهان

 حاوی زغال فعال

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب از نظر اقتصادی

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

 دارای الیاف بلند جهت سهولت دسترسی و تمیز کردن نواحی دور از دسترس

 برس منوفالمنت 610

 دسته و پایه برس از جنس پلی پروپیلن و TPR با گرید بهداشتی

 برس فیالمنت از جنس پلی آمید با گرید بهداشتی

 دسته راحت و ضد لغزش

 زاویه مناسب برس جهت پالک برداری

 رفع کننده بوی بد دهان

 دارای محافظ )درپوش(

 مناسب از نظر اقتصادی

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

متوسط

درپوش

درپوش

دارد

دارد

12 عدد

12 عدد

2۸۸ عدد

2۸۸ عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

۵۹۰

۴۳1

کد محصول

کد محصول
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مسواک کودک کانگرو

 مناسب برای کودکان ۲ تا 6 سال

 طراحی منحصر به فرد الیاف جهت برداشتن پالک

 چیدمان دایره ای الیاف مناسب برای تمیز کردن دندان های شیری

 دارای گردن انعطاف پذیر به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه

 دارای برس بسیار کوچک با فالمنت های بسیار نرم جهت جلوگیری از آسیب 

به مینای دندان و بافت لثه

 دارای دسته ایستا جهت قرار گرفتن آسان بر روی سطوح

 طراحی کارتونی جهت تشویق کودکان

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

مسواک کودک سرباز

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

متوسط

درپوش

درپوش

دارد

دارد

12 عدد

12 عدد

2۸۸ عدد

2۸۸ عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

؟؟؟

۳۹2

کد محصول

کد محصول

 مناسب برای کودکان 6 تا 1۲ سال

 طراحی منحصر به فرد الیاف جهت برداشتن پالک

 چیدمان دایره ای الیاف مناسب برای تمیز کردن دندان های شیری

 دارای گردن انعطاف پذیر به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه

 دارای برس بسیار کوچک با فالمنت های بسیار نرم جهت جلوگیری از آسیب 

به مینای دندان و بافت لثه

 طراحی کارتونی جهت تشویق کودکان

 دارای دسته ایستا جهت قرار گرفتن آسان بر روی سطوح

 دارای محافظ )درپوش(

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون
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مسواک کودک ال نود

مسواک کودک تام

 مناسب برای کودکان 6 تا 1۲ سال

 طراحی منحصر به فرد الیاف جهت برداشتن پالک

 چیدمان دایره ای الیاف مناسب برای تمیز کردن دندان های شیری

 دارای گردن انعطاف پذیر به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه

 دارای برس بسیار کوچک با فالمنت های بسیار نرم جهت جلوگیری از آسیب 

به مینای دندان و بافت لثه

 دارای محافظ )درپوش(

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

 مناسب برای کودکان ۲ تا 6 سال

 طراحی منحصر به فرد الیاف جهت برداشتن پالک

 چیدمان دایره ای الیاف مناسب برای تمیز کردن دندان های شیری

 دارای گردن انعطاف پذیر به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه

 دارای برس بسیار کوچک با فالمنت های بسیار نرم جهت جلوگیری از آسیب 

به مینای دندان و بافت لثه

 دارای دسته ایستا جهت قرار گرفتن آسان بر روی سطوح

 طراحی کارتونی جهت تشویق کودکان

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

نرم

درپوش

درپوش

دارد

دارد

12 عدد

12 عدد

۵76 عدد

2۸۸ عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

؟؟؟

۵۸2

کد محصول

کد محصول
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مسواک کودک هیوال

مسواک کودک هیوال + اسباب بازی

 مناسب برای کودکان ۲ تا 6 سال

 طراحی منحصر به فرد الیاف جهت برداشتن پالک

 چیدمان دایره ای الیاف مناسب برای تمیز کردن دندان های شیری

  دارای گردن انعطاف پذیر به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه

 دارای برس بسیار کوچک با فالمنت های بسیار نرم جهت جلوگیری از آسیب 

به مینای دندان و بافت لثه

 دارای هدیه )ماشین اسباب بازی( 

 دارای درپوش

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

 مناسب برای کودکان ۲ تا 6 سال

 طراحی منحصر به فرد الیاف جهت برداشتن پالک

 چیدمان دایره ای الیاف مناسب برای تمیز کردن دندان های شیری

 دارای گردن انعطاف پذیر به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه

 دارای برس بسیار کوچک با فالمنت های بسیار نرم جهت جلوگیری از آسیب 

به مینای دندان و بافت لثه

 دارای درپوش

 در دو مدل بسته بندی بلیستر  و بسته بندی سلفون

اندازه

اندازه

متوسط

متوسط

میزان زبری برس

میزان زبری برس

متوسط

متوسط

درپوش

درپوش

دارد

دارد

12 عدد

12 عدد

۴۳2 عدد

۴۳2 عدد

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

؟؟؟

۳۹2

کد محصول

کد محصول
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خمیردندان زغالی دالکو

خمیردندان دالکو

 سفید و درخشان کننده

 جلوگیری از تشکیل جرم

 محافظت کننده از مینای دندان

 جلوگیری از تشکیل پالک

 جلوگیری از رشد باکتری و قارچ

 برداشتن رنگدانه های سطح دندان

 خوشبو کننده و خنک  کننده دهان

 مبارزه با بوی بد دهان

 حذف کامل لکه های مواد غذایی و ناشی از دخانیات

 حاوی عصاره کربن اکتیو زغال بامبو

 برداشتن پالک و جرم های سطح دندان

 استحکام و افزایش مقاومت دندان در برابر پوسیدگی

 حاوی فلوراید

 خوشبو کننده و خنک کننده دهان

 ضد حساسیت

 محافظ مینای دندان

 حاوی سیلیکای غلظت دهنده

 حاوی سیلیکای ساینده

 حاوی پیرو فسفات سدیم

12 عدد

12 عدد

1۴۴ عدد

1۴۴ عدد

۸۳۳

۸۳۴

تعداد در بسته

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

تعداد در کارتن

کد محصول

کد محصول

7۰ گرم

7۰ گرم

وزن

وزن
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خمیردندان هتلی

گوش پاکن

 جلوگیری از پوسیدگی

 جلوکیری از تشکیل جرم

 کاهش پالک ها

 خنک کننده دهان

 مناسب اراییه در هتل ها و بیمارستان ها

 قیمت اقتصادی

 وزن 7 گرم و 10 گرم

 پنبه 100 درصد خالص و هیدروفیل ایتالیاتی 

 بدون ایجاد پرز و حساسیت

 دارای قدرت جذب باال

 مناسب برای اصالح آرایش چشم و لب

 جهت پاکیزگی مجرای خارجی گوش

 تولید مکانیزه

 قیمت اقتصادی

 مناسب ارائه در هتل ها و بیمارستان ها

  به صورت بسته بندی و باز

2۸۸711 عدد12 عدد

کد محصولتعداد در کارتنتعداد در بسته

1۰۰ عددی

تعداد
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نخ دندان

تیغ 2 لبه صابون دار

 آنتی باکتریال

 نخ مستحکم

 لغزش مناسب بین دندان ها

 سهولت در حرکت

 دارای انعطاف باال

 حاوی فلوراید و ضد پوسیدگی دندان

 نــخ دنــدان تــی دنــت، موجــب لغــزش مناســب فضــای بیــن دندان هــا 

و خطــوط لثــه شــده و فلورایــد آن بــه کمــک از بیــن بــردن باکتری هــای 

ــدان،  ــخ دن ــن ن ــای ای ــر ویژگی ه ــد. از دیگ ــا می آی ــن فض ــود در ای موج

نــازک بــودن نــخ آن اســت کــه موجــب ســهولت حرکــت بیــن دندان هــا 

می شــود.

 دارای صابون و ویتامین E برای نرمی و لطافت پوست

 دارای تیغ های تیز برای اصالح نرم و دقیق

 طراحی مناسب برای اصالح راحت

 استیل ضد زنگ

 در بسته بندی ۵ عددی

 مناسب از نظر اقتصادی

 در دو مدل بسته بندی پلی بگ و بسته بندی سلفون

۲۰ عدد ۳۲۰۵۵۱ عدد۵ عدد

تعداد در بسته کد محصولتعداد در کارتنتعداد در پلی بگ

۲

تعداد لبه

???2۸۸ عدد12 عدد

کد محصولتعداد در کارتنتعداد در بسته

۵۰ متر

طول
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شانه

 قیمت اقتصادی

 مناسب ارائه در هتل ها و بیمارستان ها

ــت.  ــه اس ــانه زدن روزان ــتلزم ش ــا مس ــب و زیب ــی مرت ــتن موهای  داش

ــه پوســت  ــن، شــانه زدن موهــا، موجــب خــون رســانی ب ــر ای ــالوه ب ع

ســر و ماســاژ آن بــرای رشــد بهتــر موهــا مــی شــود. البتــه انتخــاب نــوع 

شــانه زدن هــم در ایــن امــر موثــر اســت. شــانه مناســب، شــانه ای اســت 

کــه عــالوه بــر داشــتن اســتحکام و فــرم دســته مناســب، گــره موهــا را بــه 

راحتــی بــاز نمــوده و دچــار الکتریســیته نشــود. اگــر پــس از رســیدن بــه 

هتــل شــانه خــود را پیــدا نکردیــد، نگــران نباشــید! چــرا کــه دورکــو جهت 

زیبایــی موهــای شــما، شــانه هتلــی را ارائــه کــرده اســت. ایــن شــانه بــا 

ظاهــری زیبــا و ســبک، کامــال مناســب اســتفاده در ســفر و قرارگیــری در 

کیــف وســایل آرایشــی می باشــد. شــانه هتلــی دورکــو یــا قیمتــی مقــرون 

ــی و بیمارســتان ها می باشــد. ــه اماکــن اقامت ــه ب ــل ارائ ــه، قاب ــه صرف ب
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دفتر مرکزی، بلوار ارتش، 
برج شمیران سنتر، طبقه 
      ٥١٣ واحد  اداری،  پنجم 
      ١٩٥٥٧٥١٨٧٨ کد پستی: 
(٠٢١) ٤٠ ٢٢٠٠ تلفن:    ٨١

کارخانه: تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، 
بلوار ابن سینا، بلوار خیام، نبش خیابان بهارستان، 
٣٣٩٣١٦٥٥٩١ کدپستی:  پالک٩٥٣              
     (٠٢١)  ٣٦٤٢٤٢٣٦-۸/٧-٣٦٤٢٥٢١٣ تلفن:   
(٠٢١)  ٣٦٤٢٤٢٣٩ فکس:                    

Office: No. 513, fifth 
floor, Shemiran Centre 
Tower, Artesh Boulevard     
Postal Code: 1955751878    
Tel:     (+9821) 40 2200 81

Factory: No. 953, Ibn Sina BLV., Abbas 
Abad industrial Park, Pakdasht, Tehran, 
Iran              Postal Code:  3393165591 
Tel:   (+9821) 36424236-8 / 36425213 -7
Fax:                 (+9821) 36424239

info@tbptrade.com     www.taninbehdasht.com       


