


As escovas dos dentes biobrush e as
suas embalagens baseiam-se em celulose

obtida a partir de resíduos de madeira
de silvicultura sustentável.

As cerdas de nylon são produzidas
a partir de óleo de rícino.

O produto é 94% biodegradável.

Mais informação à sua disposição no website

cerdas médias
a macias

bioplástico feito
a partir de resíduos
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pegada de carbono
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cabo e cores
biodegradáveis

cerdas cortadas
uniformemente

As escovas dos dentes de criança cumprem
os mesmos padrões ecológicos e de higiene

que a versão de adulto.
Adicionalmente, esta escova dos dentes é
ergonomicamente desenvolvida para as
mãos das crianças e proporciona uma

excelente performance de limpeza. 

www.biobrush-berlin.com
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multi-tufadas

desenvolvida
ergonomicamente
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... nós transformamo-las em escovas dos dentes!

Antes da indústria incinerar aparas de madeira, ...

Um conceito holístico e sustentável para
produtos dentários que poupam recursos

Cabo e embalagem

Cerdas

Cores

O cabo e a embalagem baseiam-se em celulose obtida a partir de resíduos de 
madeira de silvicultura sustentável

A matéria-prima usada nas cerdas é proveniente de materiais 100% renováveis, 
tendo como principal componente o óleo de rícino

A produção dos nossos lotes é adaptada ao bioplástico e contém pigmentos 
cuidadosamente selecionados, nos quais a concentração de metais pesados está 
muito abaixo do valor limite

E lava adequadamente?

Solicitamos recomendações a dentistas, fabricantes e centros de investigação 
independentes.
O que é importante nas escovas de dentes?

?Cabeça média a pequena
?Cerdas médias a suaves
?Cerdas multi-tufadas
?Cerdas cortadas uniformemente
?Cerdas arredondadas
?Cabeça da escova em ângulo



Bioplástico e embalagem à base de celulose,
cerdas feitas de óleo natural de rícino, ...

... com amaciadores naturais, com um design purista
e a um preço justo!

O benefício para o meio ambiente...

?Material 100% renovável, óleo natural de rícino, como matéria-
prima base para as cerdas de nylon

?Em grande parte, são utilizados desperdícios de silvicultura 
sustentável certificada para produzir o bioplástico e a 
embalagem

?Apenas uma pequena porção de recursos fósseis são 
necessários para a produção

?Por essa razão, a pegada de carbono é insignificante
?Biodegradável

Cores - em conformidade com a EN13432
Bioplástico - DIN EN ISO 14855
Folha da embalagem - compostável na sua unidade de 
compostagem doméstica

... e para a saúde

?Uso de amaciadores naturais (ácido cítrico)
?Certificado "BPA free" (bisfenol-A)
?O nylon não é biodegradável, mas ainda é o material disponível ideal e mais 

higiénico
?Possui todas as características relevantes para uma higiene dental eficaz



Escovas dos dentes biobrush adulto, dureza macia/média, disponível em 6 cores
Verde, Azul, Branco, Cinzenta, Laranja, Magenta

Escovas dos dentes biobrush criança, dureza macia, disponível em 4 cores
Azul, Verde, Laranja, Magenta



Tv. Sá e Melo, 161, FD
4470-116 Maia Portugal

tel. 925 212 013
info@rita-c.com
www.rita-c.comr i t a c

Distribuído por:

Displays para POS disponíveis
(de acordo com quantidades mínimas de encomenda)

Display adulto
6 cores x 10 escovas

Display criança
4 cores x 10 escovas
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