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Sporttinen	  Jordan	  Xtreme	  Clean	  -‐uutuushammasharja	  	  
pysyy	  menossa	  mukana	  
	  
	  
Urheilulliseen	  ja	  reippaaseen	  menoon	  suunniteltu,	  
monipuolinen	  Jordan	  Xtreme	  Clean	  -‐hammasharja	  tekee	  
suunhoidosta	  helppoa	  ja	  tehokasta.	  Tämä	  harja	  pysyy	  
varmasti	  menossa	  mukana!	  
	  
Jordan	  tuo	  markkinoille	  täysin	  uuden,	  erityisesti	  sporttiseen	  
elämäntyyliin	  suunnitellun	  Jordan	  Xtreme	  Clean	  -‐hammasharjan.	  
Nimensä	  mukaisesti	  hammasharja	  puhdistaa	  hampaat	  
tehokkaasti	  ja	  kokonaisvaltaisesti,	  mutta	  on	  samalla	  hellä	  
ikenille.	  Harjaspään	  uudenlainen	  kumpumainen	  muotoilu	  
helpottaa	  hammasvälien	  puhdistusta	  ja	  harjasosan	  takapuolelta	  
löytyvä	  kielenpuhdistaja	  mahdollistaa	  viimeistellyn	  
lopputuloksen.	  Lisäksi	  ergonomisesti	  muotoillusta	  kahvasta	  saa	  
hyvän	  ja	  pitävän	  otteen.	  
	  
”Halusimme	  suunnitella	  erityisesti	  sporttiseen	  ja	  aktiiviseen	  elämäntapaan	  soveltuvan	  harjan.	  Jordan	  Xtreme	  
Clean	  -‐hammasharjassa	  on	  käytetty	  uutta	  teknologiaa,	  jonka	  avulla	  hampaiden	  harjaus	  on	  entistä	  tarkempaa,	  
helpompaa	  ja	  tehokkaampaa.	  Nykyaikainen	  ja	  ergonomisesti	  muotoiltu	  kahvaosa	  viimeistelee	  harjan	  
käyttömukavuuden	  ja	  uskonkin	  monen	  löytävän	  Xtreme	  Cleanista	  uuden	  suunhoidon	  suosikin”,	  kertoo	  
Cederrothin	  tuoteryhmäpäällikkö	  Kristian	  Fjäder.	  
	  
Jordan	  Xtreme	  Clean	  -‐hammasharjaa	  on	  saatavana	  softina	  ja	  mediumina.	  Väreinä	  musta,	  sininen,	  punainen	  	  
ja	  liila,	  suositushinta	  2,60	  €.	  
	  
Suosittu	  Jordan	  Individual	  -‐sarja	  uudistuu	  	  
	  
Jordanin	  suositut	  Individual-‐sarjan	  hammasharjat	  uudistuvat	  kesäisin	  kuosein	  ja	  uusin	  teknisin	  ominaisuuksin.	  
Pienemmän	  harjaspään	  omaavan	  Individual	  Reach	  -‐harjan	  pidemmät	  kärkiharjakset	  ulottuvat	  pitkälle	  
takahampaisiin	  ja	  puhdistavat	  aikaisempaa	  tarkemmin.	  Medium-‐harjaspäällä	  varustetun	  Individual	  Clean	  -‐harjan	  
eteenpäin	  suunnatut	  harjarivit	  keskellä	  taas	  mahdollistavat	  tehokkaamman	  hammasrivistön	  puhdistuksen.	  
Jordan	  Individual	  -‐sarjan	  hammasharjoja	  on	  saatavana	  softina	  ja	  mediumina,	  suositushinta	  2,99	  €.	  
	  
	  
Lisätietoja:	  
Kristian	  Fjäder,	  Cederroth,	  puh.	  020	  700	  9217,	  kristian.fjader@cederroth.com	  
	  
Kuvia	  ladattavissa	  kuvapankista:	  http://www.cederroth.fi	  	  Kuvapankki	  
Käyttäjätunnus:	  cederroth	  Salasana:	  hunni	  
	  
	  


