
SISU ™ on moderni hammassuoja; ohuempi, vahvempi ja mukavampi. 

Toisin kuin perinteiset paksummat hammassuojat, SISU ™:llä -pelaava voi puhua ja juoda 

hammassuoja paikallaan ilman että tämä estäisi hengitystä, mikä on tärkeää ottelun lopussa, kun 

jokainen ”hengenveto” on tärkeää hyvän tuloksen kannalta. 

  

SISU ™ on tässä mielessä älykkäämpi tapa voittaa. 

 

Pidä Suomen suomalainen jääpallo kauniissa hymyssä 

 

Hammasloukkaantumiset lisääntyvät jääpallossa pelinopeuden ja ”kovemman” pelaamisen myötä. 

Loukkaantumiset ovat toistaiseksi matalalla tasolla mutta kun onnettomuus sattuu niin vahinko voi 

olla arvokas. Pelaaminen voi jatkua, mutta pelaaja toisinaan odottaa vuosia hoitoja (usein peliuran 

jälkeen). Monta kertaa myös kalliita hoitoja. 

 

Jääpallossa hammassuoja on aikuisiällä pakollinen, mutta uskomme, että suojelemalla hampaat 

myös nuorempana voit säilyttää kauniin hymyn. SISU ™ on tehokas, kätevä ja halpa vakuutus. 

 

Yksilöllinen hammassuoja valmistuu muutamassa minuutissa 

 

SISU ™ on ohuempi (vain 1,6 mm) kuin muut markkinoilla olevat mallit, mutta tarjoaa paremman 

suojan hampaille. Koska, että SISU ™ on niin ohut, voit puhua, juoda ja hengittää poistamatta 

hammassuojaa. 

Voit muokata suojan itse - muutamassa minuutissa saat mukavan suojan täydellisellä sopivuudella. 

Voit muokata suojaa vähintään 20 kertaa, jos haluat säätää asennusta. 

Sisueurope.com -sivustolla voit lukea lisää siitä, miten tämä toimii.  

HUOM! Tarvitset hammaslääkärisi apua muotoilemiseen, jos sinulla on hammasraudat. 

 

Erikoistarjous suomalaisille seuroille 

 

Olemme erittäin tyytyväisiä, kun olemme Suomen jääpalloliiton virallinen hammassuojien 

toimittaja ja teemme kaikkemme, jotta toimintaamme luotettaisiin. 

 

Teemme tämän esimerkiksi antamalla hammassuojia maajoukkueelle, mutta tarjoamme myös 

suomalaisille jääpallojoukkueille mahdollisuuden hankkia SISU ™ hammassuojia alennettuun 

hintaan  

 

Sisendourope.com-sivustolla on kuvaukset erilaisista hammassuojista (yksi nuorille ja kaksi 

aikuisille) sekä suojan faktat hintoineen sekä ohjeet kuinka hammassuoja muotoillaan.   

 

Jos ostat 15 hammassuojaa (vapaavalintainen väri ja malli) ostohetkellä maksetaan 15 prosenttia 

alennusta  

25 suojusta antaa 20 prosenttia ja 50 suojusta antaa 25 %. Käytä alennuskoodeja TEAM15, 

TEAM25 ja TEAM50 vastaavasti.  

 

Vielä suuremmat määrät antavat entistä paremman hinnan. 

 

Sisendourope.com-sivustolla voit lukea lisää hampaiden suojasta ja tehdä tilauksia. 

Kysy kysymyksiä kirjoittamalla osoitteeseen leif@sisuguard.com. 

 

Onnea jääpalloiluun ja hymyyn!  
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