


Elegante, sofi sticada e inteligente, Smart Series 

de Oral-B conecta-se ao seu smartphone, através 
do Bluetooth, com a nova “Oral-B App”, uma 
ferramenta inteligente que ajuda, em tempo real, a 
controlar e a programar a sua higiene oral. Além 
disso, permite partilhar dados com o seu dentista 
e assim assegurar o seu melhor sorriso.

Oral-B, a marca N.º1 mais usada e recomendada por dentistas em Portugal, lança: 

ORAL-B SMART SERIES

Agora, é possível fazer tudo isto enquanto consulta as notícias ou as previsões 
meteorológicas.

Imagina uma escova de dentes inteligente que regista e guarda os seus hábitos de higiene oral?

SORRIA, CHEGOU A SMART SERIES! 

E que permite personalizar as suas necessidades e preferências, bem 
como incluir os conselhos do seu dentista?
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A Tecnologia Bluetooth interage 

com a escova para otimizar a 

higiene oral

Vivemos, atualmente, numa “era inteligente” em que cada vez mais 
os produtos devem responder às necessidades dos utilizadores, que 
procuram as melhores tecnologias, aquelas que lhes facilitam a vida 

e que lhes permitem otimizar resultados.

Hoje em dia contamos, inclusivamente, com aplicações para otimizar e 
medir o nosso rendimento, como as que usamos, por exemplo, quando 
saímos de casa para fazer jogging. E, na verdade, da mesma forma que 
cuidamos do nosso corpo, também nos preocupamos com o nosso 
sorriso, um elemento chave nas relações sociais e profi ssionais, que 
deve apresentar-se sempre radiante e na sua melhor versão. 

Porém, escovar os dentes durante os dois minutos recomendados pelos 
dentistas pode tornar-se entediante e a tendência geral é “terminar o 
quanto antes”, o que pode ter efeitos negativos para a higiene oral. No 
entanto, os dentistas recomendam uma escovagem seguindo a técnica 
BASS, que requer uma determinada posição da escova em relação aos 
dentes, entre outros aspetos. Todos estes requisitos fazem com que uma 
escovagem efi caz não seja assim tão simples. 

Por este motivo, Oral-B lança Smart Series com a tecnologia 
Bluetooth, que interage com a escova, para otimizar a sua 
higiene oral. Além disso, a sua aplicação oferece conselhos de cuidado 
dentário, as últimas notícias, informação meteorológica e os próximos 
eventos registados na sua agenda. 

CHEGA A PORTUGAL A PRIMEIRA ESCOVA INTELIGENTE DO MUNDO

ORAL-B COLOCA A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DO SEU SORRISO

SMART SERIES BLUETOOTH ORAL-B SMART SERIES



SMART SERIES BLUETOOTH

O QUE OFERECE A NOVA

APP ORAL-B?

A escova Oral-B Smart Series 
conecta-se ao seu telemóvel 

através de Bluetooth graças à 
nova aplicação de Oral-B. 

Assim, pode controlar de forma 
intuitiva as suas sessões de 

escovagem, criar estatísticas, dados 
ou gráfi cos e até partilhar todos os 

dados com o seu dentista.

Via dupla de comunicação: Entre Oral-B Smart Series 
e a sua App para registar os dados de cada escovagem e 
introduzir informação pessoal.

Guia profi ssional: O seu dentista poderá programar as suas 
necessidades de escovagem para melhorar os seus hábitos e 
problemas concretos. 

Personalizar  os ajustes da escova segundo as suas 
necessidades: Objetivos, metodologias, duração da sessão…

Armazenamento de dados: A escova interativa de 
Oral-B memoriza até 20 sessões, que são transformadas na 
aplicação com a ativação do Bluetooth.

Promove uma escovagem efi caz: A aplicação e a escova 
interativa ajudam a cumprir os objetivos delineados pelo seu 
dentista. 

Entretenimento: A aplicação oferece as últimas notícias, as 
previsões meteorológicas e inclui ainda conselhos de higiene 
oral, durante a escovagem. 

Disponível gratuitamente para sistemas iOS e Android.



* A aplicação ativa-se diretamente por Bluetooth através das escovas Oral-B Smart Series 6000 e 7000. Nas 
versões anteriores, a aplicação reconhece o som da escova recarregável Oral-B e ativa o temporizador.

Conectividade Bluetooth 4.0
A escova interage com a aplicação móvel num sistema de baixo consumo*.

Tecnologia 3D
Oscilante, rotativa e pulsátil, elimina até 100% mais de placa bacteriana do que 
uma escova manual.

Seis modos de limpeza
Diário, em profundidade, branqueamento, gengivas, sensibilidade e limpeza da 
língua.

Compatível
Com todas as recargas de Oral-B.

Sensor de pressão
Uma luz lilás indica o excesso de pressão e a escova diminui a velocidade 
quando se exerce demasiada pressão. 

Acessórios de viagem 
Que protegem a escova e o carregador.

ORAL-B SMART SERIES COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH 4.0

A tecnologia de Oral-B conta com o aval da Fundação 
Dentária Espanhola como “a tecnologia de escova que 

melhor elimina a placa bacteriana”. 



ORAL-B CROSS ACTION, O ÂNGULO PERFEITO PARA ELIMINAR A PLACA

Cobre mais em cada passagem: Os fi lamentos formam uma 
superfície com diferentes alturas e formas côncavas que envolvem 
uma maior área a cada passagem com a escova. 

Mais efi caz: O ângulo de 16° assegura uma ótima pressão de 
escovagem sobre a superfície do dente, pelo que se torna menos 
importante a forma como se segura na escova dentária.

Suave: Com mais 29% de fi lamentos, aumenta a densidade e 
diminui a pressão exercida sobre as gengivas. 

SABE PORQUÊ?

Melhor ação envolvente dos dentes

Melhor adaptação nos desníveis

Maior penetração nos espaços interdentais

Já não precisa de se preocupar tanto com a técnica de escovagem 
para conseguir uma limpeza perfeita. Para escovar os dentes, tal 
como faria um dentista, apenas tem de usar Oral-B Cross Action. 

Investigações minuciosas da equipa de experts e cientistas 
de Oral-B concluem que umas cerdas 29% mais densas, 
com uma inclinação de 16º, são a chave para chegar de 
forma mais efi caz ao espaço interdental e às áreas mais 
difíceis da boca

NOVO CABEÇAL CROSS ACTION

Oral-B lança Cross Action, o cabeçal mais avançado de Oral-B que elimina até 100% 
mais de placa bacteriana, deixando uma sensação de limpeza profi ssional. O novo 
cabeçal Cross Action conta com fi lamentos perfeitamente dispostos num ângulo de 16º que 
demonstraram uma ótima performance na perfeita eliminação da placa bacteriana, bem como um 
melhor alcance interdentário.

Pelo terceiro ano consecutivo, o prestigiado estudo Cochrane, muito reputado no âmbito da 
saúde bucal, concluiu que a tecnologia oscilante-rotativa, empregue pelas escovas 
recarregáveis de Oral-B, é a única em escovas elétricas que provou, de maneira 

consistente, reduzir mais placa e gengivite do que uma escova manual, tanto a curto 
como a longo prazo.



A primeira pasta inteligente que se adapta às necessidades específi cas de cada utilizador: 
placa bacteriana, cáries, tártaro, mau hálito, sensibilidade, esmalte, gengivas e manchas. 

Nenhuma outra pasta protege melhor todas as áreas.
A ciência e a tecnologia únicas de Oral-B PRO-EXPERT combinam 
fl uoreto de estanho estabilizado com hexametafosfato de sódio para 
oferecer importantes benefícios até 12 horas após a escovagem:

Para maximizar os benefícios de SMART SERIES BLUETOOTH, complete a 
sua higiene oral com a pasta dentífrica ORAL-B PRO-EXPERT.

Reduz a placa bacteriana até 33%.

As manchas superfi ciais reduzem-se até 96% nas duas primeiras semanas.

Ajuda a reduzir a infl amação nas gengivas (até 21%) e o seu sangramento 

(até 57%).

A sensibilidade dentária diminui em cerca de 44%.

No combate às cáries, oferece até 25% mais de proteção quando compa-

rado com pastas dentífricas com 110 ppm de fl uoreto. 

Perda de esmalte reduz até 58%.

Em três semanas, reduz até 71% o mau hálito.

Elimina até 56% mais tártaro do que outras pastas dentárias.

PRO-EXPERT

ORAL-B PRO-EXPERT, O PODER DE 5 PASTAS ESPECIALIZADAS NUMA SÓ

A PRIMEIRA PASTA DENTÍFRICA INTELIGENTE QUE COMPLETA A SUA HIGIENE ORAL



Oral-B conta, por fi m, com tudo o que necessita para ter um sorriso bonito. Graças à 
sua expertise no cuidado dentário, desenvolveu as tecnologias mais avançadas, tanto 
no que toca às pastas de dentes como às escovas recarregáveis, para que não tenha 
de escolher entre ter uma boca bonita ou uma boca saudável.

CARLA MARTINS RAMOS / MARIA HELENA GUIA

PARCEIROS DE COMUNICAÇÃO

carla.ramos@parceiros.pt

helena.guia@parceiros.pt

93 296 04 84

91 368 13 22* Uma vez que todas as decisões de preço de venda dos produtos da P&G no mercado são da única e exclusiva respon-
sabilidade dos seus clientes, pedimos para que o preço a publicar seja sempre acompanhado de “PVP recomendado”.

A MARCA N.º 1, MAIS USADA E RECOMENDADA POR DENTISTAS EM PORTUGAL

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
ORAL-B SMART SERIES BLUETOOTH

199,95€*PVPR

ORAL-B PRO-EXPERT

3,49€*PVPR

BELEZA E SAÚDE… TUDO É POSSÍVEL COM ORAL-B.



A P&G serve aproximadamente cinco mil milhões de pessoas em todo o mundo com as suas marcas. A empresa tem um dos mais completos portefólios de marcas de confi ança, qualidade e liderança, tais como 
Ambi Pur®, Ariel®, Dodot®, Duracell®, Evax®, Fairy®, Gillette®, H&S®, Oral-B®, Pantene®, Tide®, Vicks® e Wella®. A comunidade P&G opera em cerca de 70 países em todo o mundo. Visite, por favor, http://www.pg.com 
para conhecer as últimas notícias e obter informação detalhada sobre a P&G e suas marcas.


