
A PENSAR EM SI
E NO PLANETA



HIGIENE ORAL
SUSTENTÁVEL

GREEN
CLEAN

A nova coleção Green Clean da Jordan permite tratar da sua 
saúde oral com consciência ambiental. Todos os materiais 
foram cuidadosamente selecionados com o ambiente em 
mente, e a qualidade das cerdas e pega ergonómica e 100% de 
plástico reciclado garantem uma ótima experiência de escova-
gem.



KiDs
5-10 ANOS

ESCOVAS DE DENTES

GREEN CLEAN 

O cabo é fabricado em plástico 100% reciclado 
e aprovado pela Autoridade da Segurança 
Alimentar e Farmacêutica dos Estados Unidos 
da América.

As cerdas são feitas de nylon de origem biológi-
ca, proveniente de plantas de ricinus communis 
(óleo de rícino) – uma fonte renovável.

A caixa da embalagem é feita de fibras de papel 
100% recicladas provenientes de produtos de 
papel.

A etiqueta da embalagem é feita de papel certi-
ficado pelo Conselho de Gestão Florestal (FSC), 
garantindo que as mesmas são provenientes 
de florestas geridas de forma sustentável.



PASTA DE DENTES

GREEN
CLEAN Pasta de dentes ligeiramente espumosa, 

eficiente e rica em xilitol. Suave para os 
dentes e ainda mais eficaz contra as cáries.

A pasta de dentes Jordan Green Clean 
para adultos com 98% dos ingredientes 
naturais e rica em xilitol (10%), torna- a 
mais eficaz contra cáries e proporcio-
nando dentes ainda mais fortes.

A pasta de dentes júnior Jordan Green 
Clean para crianças de 6 anos tem uma 
combinação de flúor + xilitol (10%), que 
proporciona dentes limpos e mais 
fortes que a pasta dentífrica sem xilitol.

Ingredientes 98% naturais, cuidadosamen-
te selecionados para criar uma pasta dentí-
frica cada vez mais natural.

Embalagem reciclada – O tubo da pasta de 
dentes consiste até 50% de plástico reci-
clado.





O cabo é fabricado em plástico 100% reciclado 
e aprovado pela Autoridade da Segurança 
Alimentar e Farmacêutica dos Estados Unidos 
da América.

Com o design bem conhecido das nossas escovas interdentais Green Clean, o fio 
dental e cabo são uma solução sustentável, de plástico 100% reciclado. O próprio 
fio dental é vegan e o produto é embalado numa embalagem 100% reciclada.

O fio dental é feito de material vegan.

A caixa da embalagem é feita de fibras de papel 
100% recicladas provenientes de produtos de 
papel.

A etiqueta da embalagem é feita de papel certi-
ficado pelo Conselho de Gestão Florestal (FSC), 
garantindo que as mesmas são provenientes 
de florestas geridas de forma sustentável.

INTERDENTAL GREEN CLEAN



A etiqueta da embalagem é feita de papel certi-
ficado pelo Conselho de Gestão Florestal (FSC), 
garantindo que as mesmas são provenientes 
de florestas geridas de forma sustentável.

A caixa de plástico foi substituída por um reci-
piente de cartão na nova versão Green Clean – 
Embalagem 100% sem plástico.

Os palitos dentais Jordan Green Clean em 
perfil triangular e adaptados aos espaços 
dos dentes, são uma solução mais sus-
tentável – 100% sem plástico. As fibras de 
madeira proporcionam um leve efeito de 
lavagem e limpeza. 

A caixa da embalagem é feita de fibras de papel 
recicladas provenientes de produtos de papel. 
Sem embalagem extra – a embalagem externa 
também atua como um recipiente para os pali-
tos dentais.

PALITOS DENTAIS
GREEN CLEAN

A PENSAR EM SI
E NO PLANETA



O rolo do fio dental é feito de 100% de plástico 
reciclado e aprovado pela Autoridade da Segu-
rança Alimentar e Farmacêutica dos Estados 
Unidos da América, proveniente de embalagens 
de alimentos como, por exemplo, embalagens 
de iogurte – Embalagem 100% sem plástico.

A caixa da embalagem é feita de fibras de papel 
recicladas provenientes de produtos de papel. 
Sem embalagem extra – a embalagem externa 
também atua como um recipiente dental.

O fio dental é criado a partir de material
vegan.

O Fio Dental Jordan Green Clean é uma maneira mais 
sustentável de limpar os dentes. O rolo do fio dental é 
feito de 100% de plástico reciclado, criado a partir de 
material vegan - Embalagem 100% sem plástico

FIO DENTAL
GREEN CLEAN

LIMPEZA 100%
COMPLETA E EFICAZ



ENCONTRE-NOS EM
HIPERMERCADOS
SUPERMERCADOS E DRUGSTORES

www.jordan-portugal.pt


