Dentalclean apresenta novidades na Feira Apas 2018
Empresa traz coleção tematizada com obras de Romero Britto no evento que acontece
de 07 a 10 de maio em São Paulo

A Dentalclean, fabricante de produtos de higiene bucal, confirma participação na Apas 2018,
reconhecida como a maior feira e congresso supermercadista do mundo, que acontece entre
os dias 07 e 10 e maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Durante o evento, a marca vai apresentar
muitas novidades, entre elas:
Coleção Romero Britto: escova dental
(embalagem contendo 2 unidades), com
cerdas macias e ultramacias, oferece uma
escovação mais eficiente e suave. Possui oito
combinações de cabo e cerdas com artes do
Romero Britto.
Kit Romero Britto: opção completa para
higienização diária, composto por estojo, escova e fio e gel dental.
Gel Regenerador diário: desenvolvido com
base em um estudo realizado na USP com
mais de 2000 pacientes, o gel dental
Regenerador diário remineraliza a mancha
branca ativa dos dentes, recuperando o
esmalte dentário e regredindo a cárie em
estágio inicial.
Gel Sensitive Plus: com fórmula clinicamente
comprovada, age na terminação nervosa dos
dentes, criando uma camada protetora na
região, reduzindo os sintomas da sensibilidade.
Sua fórmula com flúor ativo fortalece o esmalte
dos dentes, deixando-os fortes e saudáveis.
Gel Whitening Max: a fórmula contém
partículas polidoras que removem as manchas
causadas pelos alimentos, recuperando a cor
natural dos dentes, possui flúor ativo que cuida
e fortalece os dentes.
Kit Peppa Pig: solução completa para as
crianças levarem para todos os lugares.
Composto por estojo, escova com cabo ergonômico e cerdas macias, fio e gel do personagem,
ambos com um delicioso sabor de tutti-frutti.
Kit Batman: escova com cerdas macias e cabo ergonômico, fio 25m e gel dental 50g, além de
um prático estojo para guardar os produtos.

Kit viagem Dentalclean: Nova versão com o gel Extreme Ice 50g, escova de viagem que abre e
fecha e fio 25m, acompanha estojo que guarda e protege os produtos.
Além disso, a marca produz escovas, géis dentais, fio dental e antisséptico bucal com
personagens infantis licenciados, direcionados para
crianças a partir de 2 anos, para incentivá-los a
cuidarem da higiene de uma forma lúdica. São eles:
Scooby Doo!, Batman, Garfield, Peppa Pig, Show da
Luna e Trolls.
A feira será uma ocasião importante para a marca
apresentar as novidades e fortalecer o
relacionamento com os clientes. “Nós da
Dentalclean temos um enorme prazer em participar
da APAS 2018, nossa expectativa é reencontrar os
nossos parceiros e estreitar relacionamento com
novos clientes”, afirma Marcelo Teixeira, diretor da
empresa.
A Dentalclean é uma empresa 100% nacional, com sede em Londrina (PR), e está há mais de 20
anos no mercado fabricando escovas, géis dentais, fios e fitas, antissépticos bucais e
complementos, além de uma linha profissional completa. São mais de 25 mil pontos de vendas
e milhões de itens entregues todo ano.

Serviço:
APAS Show
Data: de 7 a 10 de maio
Horário: Das 10h às 20h
Estande Dentalclean: Pavilhão Azul Rua D2
www.dentalclean.com.br
Local: Expo Center Norte – R. José Bernardo Pinto, 333 – V. Guilherme – São Paulo – SP
Inscrição: https://www.easyeventos.com.br/apasshow2018
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