


Tannbursti fyrir börn 3 ára og eldri. Lok fylgir með.

Vörunúmer: 35005

LOL - Tannbursti

Tannbursti með umferðarljósum sem blikka í eina mínútu sem er
ráðlagður tími við tannburstun fyrir hvorn góm fyrir sig, þ.e. mínúta
fyrir efri góm og mínúta fyrir neðri góm.

Vörunúmer: 35777

LOL - Blikkandi tannbursti

Tannbursti með titring fyrir börn 6 ára og eldri. Batterí fylgja með.

 Vörunúmer: 35938

LOL - Batterí tannbursti

Tannkrem sérstaklega framleitt fyrir börn. Inniheldur flúor,
1000ppm. Hjálpar til við að koma í veg fyrir holur og tannskemmdir
ásamt því að styrkja og verja glerunginn. Hjálpar einnig til við að
viðhalda heilbrigðu tannholdi.
 Tannkremið er sykurlaust og með jarðaberjabragði. 75ml.

 Vörunúmer: 35006

LOL - Tannkrem



Munnskol sérstaklega framleitt fyrir börn og veitir þrefalda vernd.
Inniheldur flúor sem hjálpar til við að koma í veg fyrir holur og
tannskemmdir ásamt því að styrkja og verja glerunginn. Auðvelt í
notkun og veitir ferskan andardrátt. Án sykurs og alkohóls og með
berjabragði. Inniheldur 0,05% flúor (225ppm F). 300ml.

 Vörunúmer: 20246

LOL - Munnskol

Tannbursti fyrir börn 3 ára og eldri. Lok fylgir með.

Vörunúmer: 35005

Hello Kitty - Tannbursti

Tannbursti með umferðarljósum sem blikka í eina mínútu sem er
ráðlagður tími við tannburstun fyrir hvorn góm fyrir sig, þ.e. mínúta
fyrir efri góm og mínúta fyrir neðri góm.

Vörunúmer: 81777

Hello Kitty - Blikkandi tannbursti

Tannbursti með titring fyrir börn 6 ára og eldri. Batterí fylgja með.

 Vörunúmer: 81938

Hello Kitty - Batterí tannbursti



Tannkrem sérstaklega framleitt fyrir börn. Inniheldur flúor,
1000ppm. Hjálpar til við að koma í veg fyrir holur og tannskemmdir
ásamt því að styrkja og verja glerunginn. Hjálpar einnig til við að
viðhalda heilbrigðu tannholdi.
 Tannkremið er sykurlaust og með jarðaberjabragði. 75ml.

 Vörunúmer: 35006

Hello Kitty - Tannkrem

Munnskol sérstaklega framleitt fyrir börn og veitir þrefalda vernd.
Inniheldur flúor sem hjálpar til við að koma í veg fyrir holur og
tannskemmdir ásamt því að styrkja og verja glerunginn. Auðvelt í
notkun og veitir ferskan andardrátt. Án sykurs og alkohóls og með
berjabragði. Inniheldur 0,05% flúor (225ppm F). 237ml.

 Vörunúmer: 81441

Hello Kitty - Munnskol

Tannbursti fyrir börn 3 ára og eldri. Lok fylgir með.

Vörunúmer: 83005

Spiderman - Tannbursti

Tannbursti með umferðarljósum sem blikka í eina mínútu sem er
ráðlagður tími við tannburstun fyrir hvorn góm fyrir sig, þ.e. mínúta
fyrir efri góm og mínúta fyrir neðri góm.

Vörunúmer: 83777

Spiderman - Blikkandi tannbursti



Tannbursti með titring fyrir börn 6 ára og eldri. Batterí fylgja með.

 Vörunúmer: 83938

Spiderman - Batterí tannbursti

Tannkrem sérstaklega framleitt fyrir börn. Inniheldur flúor,
1000ppm. Hjálpar til við að koma í veg fyrir holur og tannskemmdir
ásamt því að styrkja og verja glerunginn. Hjálpar einnig til við að
viðhalda heilbrigðu tannholdi.
 Tannkremið er sykurlaust og með tyggjóbragði. 75ml.

 Vörunúmer: 83006

Spiderman - Tannkrem

Munnskol sérstaklega framleitt fyrir börn og veitir þrefalda vernd.
Inniheldur flúor sem hjálpar til við að koma í veg fyrir holur og
tannskemmdir ásamt því að styrkja og verja glerunginn. Auðvelt í
notkun og veitir ferskan andardrátt. Án sykurs og alkohóls og með
myntubragði. Inniheldur 0,05% flúor (225ppm F). 300ml.

 Vörunúmer: 20248

Spiderman - Munnskol

Settið inniheldur tvo tannbursta, glas og tannkrem. Tannkrem
sérstaklega framleitt fyrir börn. Inniheldur flúor, 1000ppm. Hjálpar til
við að koma í veg fyrir holur og tannskemmdir ásamt því að styrkja
og verja glerunginn. Hjálpar einnig til við að viðhalda heilbrigðu
tannholdi. Tannkremið er sykurlaust og með jarðaberjabragði. 75ml. 

 Vörunúmer: 95031

Hvolpasveit - Tannburstasett



Tannbursti með umferðarljósum sem blikka í eina mínútu sem er
ráðlagður tími við tannburstun fyrir hvorn góm fyrir sig, þ.e. mínúta
fyrir efri góm og mínúta fyrir neðri góm.

Vörunúmer: 95777

Hvolpasveit - Blikkandi tannbursti

Tannbursti með titring fyrir börn 6 ára og eldri. Batterí fylgja með.

 Vörunúmer: 95938

Hvolpasveit - Batterí tannbursti

Tannkrem sérstaklega framleitt fyrir börn. Inniheldur flúor,
1000ppm. Hjálpar til við að koma í veg fyrir holur og tannskemmdir
ásamt því að styrkja og verja glerunginn. Hjálpar einnig til við að
viðhalda heilbrigðu tannholdi.
 Tannkremið er sykurlaust og með jarðaberjabragði. 75ml.

 Vörunúmer: 95006

Hvolpasveit - Tannkrem

Tannbursti með umferðarljósum sem blikka í eina mínútu sem er
ráðlagður tími við tannburstun fyrir hvorn góm fyrir sig, þ.e. mínúta
fyrir efri góm og mínúta fyrir neðri góm.

Vörunúmer: 84777

Avengers - Blikkandi tannbursti


