
Boca saudável, 
corpo saudável



Uma boca saudável é essencial 
para um corpo saudável. Mas 
como é que consegue garantir 
o equilíbrio natural da sua boca?

Ciência oral 
com base em 
oxigénio 

O seu corpo é o sistema mais avançado 

que existe. Passa tudo pelo equilíbrio certo, 

nutrição correta, exercício e os cuidados 

orais corretos. Está preparado para a 

revolução na higiene oral?

Na medicina, sabe-se há séculos que 

o oxigénio desempenha um papel 

fundamental em quase todas as etapas do 

processo de cicatrização de feridas. A lenta 

libertação de oxigénio na boca é o segredo 

da blue®m.

Inspirado pela natureza, o cirurgião oral 

Peter Blijdorp e a sua equipa criaram uma 

marca de cuidados para a sua higiene 

oral, clinicamente comprovada, blue®m. 

Especialmente para pessoas com implantes 

dentários, problemas de saúde oral 

específicos ou apenas para pessoas que 

escolhem o melhor tratamento de higiene 

oral diário.

Oxigénio ativo

Lactoferrina



Xylitol

Mel

Oxigénio ativo

Lactoferrina



Cuidados completos de higiene 
oral com base em oxigénio

O sistema digestivo começa na boca, logo 
é essencial para a saúde, cuidar da higiene 
oral. Escolher uma forma inovadora de o fazer 
mais completa e efi caz, inspirada na natureza. 
Recomendado mundialmente pelos melhores 
dentistas e higienistas orais.

Toothpaste (pasta 
dentária sem fl úor)
Pasta dentária com 
oxigénio ativo para o 
melhor cuidado dos 
seus dentes e gengivas, 
disponível com e sem 
fl úor. 

Oral gel ‘oral wound support’ (gel oral)
Este gel aumenta a saturação de 
oxigénio criando um efeito barreira no 
tecido. Ideal para úlceras na boca, 
após a colocação de implantes, 
extração dentária, quimioterapia ou 
próteses mal ajustadas.

Oral foam ‘at home’ 
(espuma dentária) 
Esta espuma oral 
não é apenas para a 
higienização da boca 
mas também para limpar 
o aparelhos ortodônticos, 
alinhadores transparentes 
ou próteses dentárias 
removíveis.



Mouthwash (elixir oral)
Elixir oral para melhorar a 
sua rotina diária. Enxague 
duas vezes ao dia para 
prevenir a saúde da 
gengiva. Isento de álcool 
e fl úor.

Oxygen Fluid ‘oral wound support’ (Colutório de oxigénio fl uído)
Colutório neutro especifi camente para uma boca sensível. Ideal para 
úlceras na boca, após colocação de implantes, extração dentária, 
quimioterapia ou próteses dentárias mal ajustadas.

Post-surgical toothbrush (Escova dentária 
pós-cirúrgica)
Esta escova dentária ultra macia é 
especialmente indicada para os seus 
cuidados de higiene oral após a colocação 
de implantes e cirurgia periodontal. 
Recomendada por médicos dentistas e 
profi ssionais de saúde oral.

Day-to-day 
toothbrush (Escova 
dentária diária)
Esta escova 
dentária ultra macia 
é adequada para 
a higiene oral 
diária de dentes e 
gengivas saudáveis. 

Toothpaste (pasta 
dentária com fl úor)
Pasta dentária com 
oxigénio ativo para 
o melhor cuidado 
dos seus dentes e 
gengivas, disponível 
com e sem fl úor. 

Oral foam ‘on the go’ (espuma dentária)
A solução para limpar o seu aparelho 
ortodôntico ou limpar o seu alinhador, 
depois do almoço, por exemplo. Como 
também, para lavar a sua goteira, antes 
do jogo.

Mouth spray (spray oral)
O Spray oral com oxigénio 
ativo, está indicado na 
halitose (mau hálito).
Frescura instantânea em 
qualquer lugar!





Estudos demonstram que quase 
todos os problemas de saúde 
derivam do défice de oxigénio

Uso diário de 
oxigénio ativo, 
não só para quem 
tem problemas 
de saúde oral

Este é o motivo pelo qual precisa de utilizar 

o oxigénio ativo, agora e no futuro. Nunca é 

tarde para começar a tratar da sua saúde 

oral. Tornando-se num ritual diário. 

Porque a sua higiene oral começa de  

manhã e termina ao final do dia, a blue®m 

tem a solução ideal para cada momento do 

seu dia-a-dia.

A gama “oral wound support” (tratamento 

oral) também pode ser usada na sua higiene 

oral diária, ajudando a cuidar melhor da sua 

boca, contendo na sua composição, oxigénio 

ativo, lactoferrina, mel e xylitol. A gama “oral 

wound support’ (tratamento oral) é indicada 

para problemas orais específicos, como  

peri-implantite, periodontite e gengivite.



www.bluemcare.com

Nossa missão
A nossa missão é ajudar o maior 

número de pessoas, com especial 

enfoque nos casos patológicos. 

 

Continuamos a jornada do 

nosso fundador, o cirurgião Peter 

Blijdorp. Este só pretendia que 

os seus pacientes tivessem uma 

recuperação o mais rápida possível 

com o mínimo de dor possível, 

proporcionando-lhes uma melhor 

qualidade de vida. 

Esforçando-se para criar um mundo 

melhor e mais saudável.

Está disposto a juntar-se a nós?

Peter Blijdorp


