Os Dentalfriends chegaram!

A brincadeira agora é deixar o consultório cheio de cores.

Catálogo de Produtos

Essa é a nossa razão de ser, a essência da nossa marca.

Quem sabe brincar, sabe cuidar.
Um revestimento de seringa em forma de jacarezinho.
Um suctor de saliva com pontas de bichinhos coloridos.
Como ninguém pensou nisso antes?
A Angelus pensou. E criou a linha Angie, simpática até no nome.
São produtos únicos no mercado, com formatos diferentes, cores alegres,
vibrantes e muita imaginação para você tratar os dentes das crianças
como elas mais gostam: brincando. Experimente, interaja, brinque.

Angie é pura criatividade.
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REF 974 - Embalagem com 1 unidade verde; REF 975 - Embalagem com 1 unidade rosa;
REF 976 - Embalagem com 1 unidade laranja; REF 977 - Embalagem com 1 unidade azul.

Aparelho guardado em um click!

Caixa
para Elástico

Caixa para
Aparelhos Removíveis

Uma caixa divertida, colorida e no formato dos nossos queridos
Dentalfriends. Protege os elásticos ortodônticos com bom humor e alegria.

Os Dentalfriends, símbolos da marca Angie, aparecem aqui em 2 cores
de caixinhas para a criançada escolher a que mais combina com elas.
Uma atenção a mais que vai deixar seus pacientes super felizes.

Características
• 3 cores diferentes.
• Formato dos divertidos Dentalfriends.
• Fácil de guardar e carregar.

Características
• 2 cores diferentes.
• Estampadas com os divertidos Dentalfriends.
• Abertura Click One, abre com um único toque.

Benefícios
• Embalagem infantil cheia de imaginação.
• Ajuda a criança a cooperar com o tratamento.

Benefícios
• Divertidas estampas para escolher.
• Maior proteção para o aparelho.
• Um brinde que todos vão gostar.

REF 980 - Embalagem com 12 unidades (rosa, laranja e verde).

REF 355 - Embalagem com 10 unidades (branco e roxo).

Na medida certa.

Nhac! Marcou.

Limas Odontopediátricas Papel Carbono
Hedströen Aço
para Articulação
O tratamento em dentes decíduos não precisa mais de adaptações e
improvisos quando o assunto é lima. Angie by Angelus traz limas que
garantem segurança e conforto para dentistas e crianças. É a lima na
medida certa para seus pequenos pacientes!

Características
• Pequena (17 mm).
• Lima H.
• Cabo com orifício para o ﬁo dental.

A diversão continua até o ﬁm. Não deixe seu baixinho ir embora com nada
que o perturbe, ajuste todos os contatos com um carbono super divertido
no formato dos Dentalfriends.

Características
• Formato dos amigos
Dentalfriends.
• Colorido dos dois lados.
• Com capa protetora.

Benefícios
• Do tamanho do dente do seu pequeno paciente.
• Trabalho mais rápido para não cansar
o baixinho na cadeira.
• A lima não cai da sua mão.

Benefícios
• Marca brincando tudo o que incomoda.
• Mostra o que ainda falta, em cor diferente.
• Não deixa a saliva atrapalhar.

REF 530 - Embalagem com 6 unidades H 15-40. REF 531 - Embalagem com 6 unidades H 45-80.

REF 561 - Embalagem com 50 folhas.

Todas as imagens são meramente ilustrativas. As cores dos produtos podem variar de acordo com o lote.

Para guardar e se divertir.

Os pequenos vão grudar nesta ideia.

Bóton

Cartela de Adesivos

Dentalfriends skatista, malabarista, dentuço e muito mais.
Uma coleção original que acompanha as crianças em casa,
na escola, na pracinha e em todo lugar.

Os pequenos amam receber presentinhos. Ainda mais quando são
adesivos ultracoloridos para espalhar alegria por aí. Uma ideia criativa
para você oferecer a seus pacientes.

Características
• 6 ﬁguras diferentes.
• Cores alegres e vibrantes.
• Com alﬁnete protegido.

Características
• No formato divertido Dentalfriends.
• Cores alegres.

Benefícios
• Presente superlegal para a garotada.
• Ótimo para criar vínculo com as crianças.
• Reforço positivo para o tratamento.

Benefícios
• O presente que toda criança gosta.
• Para colar e colorir cadernos, cartões e muito mais.

REF 985 - Embalagem com 6 unidades diferentes.

REF 990 - Embalagem com 12 cartelas.

O jeito divertido de tirar o dedo da boca.

Quebra-Hábito

Destaque no
mercado internacional!

Um produto inovador, fácil de usar, que ajuda no tratamento psicológico
para que as crianças deixem de chupar o dedo. Ao ver a imagem divertida
em seu dedo, a criança interrompe esse hábito tão prejudicial à saúde.

EM
BREVE

Características
• Não tóxico, à base de água.
• Formato dos Dentalfriends.
• 12 ﬁguras diferentes.
Benefícios
• Evita o hábito de chupar o dedo.
• Distrai a criança de um jeito divertido.
• Efeito psicológico positivo.
• Reforço e incentivo ao tratamento.
REF 315 - Embalagem com 12 unidades.

A Linha Angie by Angelus conquistou
seu primeiro selo The Dental Advisor.
A publicação Norte Americana possui grande
prestígio no mercado odontológico e concedeu
o selo Preferred Pediatric Product 2016.
Agora a Angelus tem mais uma linha de
produtos reconhecida e prestigiada pelos
maiores nomes da odontologia mundial.
Angie by Angelus. Quem cuida é amigo.

Todas as imagens são meramente ilustrativas. As cores dos produtos podem variar de acordo com o lote.

Leve os Dentalfriends no peito.

Cuidar signiﬁca estar junto em todos os momentos!

Papelaria Angie
Os Dentalfriends agora vão para a casa dos seus pequeninos para orientar, incentivar e auxiliar os papais e mamães nesta tarefa tão prazerosa que é CUIDAR.

Marcador
de Páginas

Certiﬁcado
de Conclusão
de Tratamento

LANÇAMENTO

Cartão de
Aniversário

Folha de
Orçamento
Ficha de
Raio X

Óculos de
Proteção

Orientação
de Hábitos

(Chupeta, Mamadeira,
Roer Unha, Respiração
Bucal e Chupar Dedo)

LANÇAMENTO
Características
• Papelaria lúdica e colorida.
• Educativa e interativa.
• Estampada com os amigos Dentalfriends.
• Usada como reforço positivo.

Benefícios
• Formatos e cores especiais para atrair a atenção dos pequeninos.
• Incentiva, orienta, educa e organiza as atividades.
• O dentista será lembrado em todos os momentos.
• Para presentear o bom comportamento.

REF 991 - Marcador de Páginas - Embalagem com 50 unidades. REF 992 - Cartão de Anivesário - Embalagem com 50 unidades. REF 993 - Instrução de Higiene - Embalagem com 50 folhas.
REF 994 - Orientação de Hábitos (Chupeta) - Embalagem com 50 folhas. REF 9941 - Orientações de Hábito (Mamadeira) – Embalagem com 50 unidades.
REF 9942 - Orientações de Hábito (Roer Unha) – 50 unidades. REF 9943 - Orientações de Hábito (Respiração bucal) - Embalagem com 50 unidades.
REF 9944 - Orientações de Hábito (Chupar Dedo) - Embalagem com 50 unidades. REF 995 - Certiﬁcado de Conclusão de Tratamento - Embalagem com 20 folhas.
REF 996 - Óculos de Proteção - Embalagem com 10 unidades. REF 9971 - Ficha de Raio X - Masculino - Embalagem com 50 unidades.
REF 9972 - Ficha de Raio X - Feminino - Embalagem com 50 unidades. REF 9992 - Folha de Orçamento - Embalagem com 250 unidades.

Todas as imagens são meramente ilustrativas. As cores dos produtos podem variar de acordo com o lote.

Instrução
de Higiene

Mais do que tratar, cuidamos.
Cuidar é dar atenção, é dedicar-se por completo.
É fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e protegidas.
Esta é a nossa função.
Somos amigos, estamos juntos.
Sempre ao lado de mães e pais, crianças e dentistas,
criamos uma corrente do bem, pró-saúde,
a favor do cuidado e da felicidade.
Somos Dentalfriends.

Traga os Dentalfriends
para o seu celular!
Baixe o aplicativo e tenha
acesso a informação,
brincadeiras e muito mais.

www.angelus.ind.br - 0800 727 3201

