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 1 
Dental Hygiene Kit 
Dentalpro 
 

Dentalpro adalah merek 
produk kesehatan gigi yang 
sangat terkenal di Jepang.  
 
Kini hadir di Indonesia dengan 
berbagai macam variasi 
produk untuk meningkatkan 
kebersihan mulut Anda layak-
nya orang    Jepang yang san-
gat detail dalam mem-
bersihkan gigi dan mulutnya. 
 
Feel Japan inside your 
mouth ! 

 2 
Interdental Brush 
Dentalpro 
 

Interdental brush adalah sikat khu-
sus untuk membersihkan sela-sela 
gigi. Sikat ini memiliki fungsi yang 
serupa dengan dental floss namun 
pemakaiannya lebih mudah dan 
lebih efektif dalam membersihkan 
sisa makanan. 



 4 
Tongue Brush 
Dentalpro 
 

Lidah sebaiknya juga disikat selagi gigi 
disikat karena seperti sel pada kulit, sel 
di lidah juga mengalami regenerasi. 
 
Sel yang mati, bakteri, dan jamur dapat 
ter-akumulasi menjadi selaput putih 
yang biasa ditemukan pada permukaan 

lidah. Kurang lebih 60% penyebab bau 
mulut   berasal dari selaput ini. 
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 5 
Toothy Frutti 
Tempat gigi susu 
 

Apakah Anda bingung dimana tempat terbaik untuk me-
nyimpan gigi susu?  
Mungkin Toothy Frutti adalah jawabannya. Tempat lucu 
dan imut ini terbuat dari kayu dengan bentuk yang sangat 
bersahabat dan warna-warninya membuat buah hati Anda 
senang untuk memiliki dan menjaganya,  

 6 
Dental Sticker 
Spongy 3D Dental Stickers 
 

 Siapa anak yang tidak suka 
dengan stiker?  
Berkunjung ke dokter gigi dapat 
menjadi hal yang menyenangkan 
bila Anda memberikan buah hati 
Anda sebuah reward bila mereka 
telah berhasil menjalani perawa-
tan gigi dengan tenang. 
Hadiah ini kecil menurut Anda 
tapi mungkin tidak menurut putra
-putri Anda. 

 3 
Dentist Life 
Playmobil 
 

Dentist life merupakan mainan anak-anak berusia 4
-10 tahun yang sangat cocok untuk mengedukasi 
anak Anda agar tidak takut berkunjung ke dokter 
gigi.  
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 9 
Thinking Noto in the Rain 
Payung 
 

Payung lipat eksklusif bertuliskan 
Think Noto! Mudah dibawa dan 
disimpan dimana saja. Dapatkan 
payung ini secara cuma-cuma*.  
 

*syarat dan ketentuan berlaku 

 7 
Think Calendar 
Kalender 2017 
 

Kalender 2017 ini memiliki desain yang minimalis, elegan 
dan tentunya dilengkapi dengan foto khas Noto yang 
menarik. Dapatkan kalender ini secara cuma-cuma*.  
 

*syarat dan ketentuan berlaku 

 8 
When I Have a Toothache Mug 
Do it yourself Mug 
 

Kami memahami bahwa setiap orang memiliki ekspresi 
yang berbeda-beda, oleh karena itu The Noto Shop 
menghadirkan mug unik, tempat Anda menyalurkan    
ekspresi khususnya ketika sedang mengalami sakit gigi. 
Just simpy design your own mug! Dapatkan mug ini 
secara cuma-cuma*.  
 

*syarat dan ketentuan berlaku 
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 10 

Baby Toothbrush 
Dentalpro 
 

Sikat gigi apa yang cocok untuk bayi yang baru lahir? Sikat gigi To-fu Oyako merupakan sikat gigi yang sangat lembut yang diperuntukkan untuk bayi berusia 0 - 
1,5 tahun yang sedang gatal-gatalnya untuk menggigit-gigit sesuatu. Pegangan yang sangat bersahabat bagi bayi ini membuat buah hati Anda enggan 
melepasnya ketika ia sudah menggenggamnya. Tersedia 4 pilihan warna cerah yang sangat menarik, yaitu: pink, kuning, hijau dan yang terbaru adalah biru.  
 
Tujuan dari sikat gigi untuk bayi yang baru lahir adalah untuk mengedukasi putra-putri Anda agar mengenal dan bersahabat dengan sikat gigi sedini mungkin, 
sehingga dapat mendorong mereka untuk menjaga kebersihan mulutnya dari kecil. 
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