Higiena jamy ustnej
dla najpiękniejszego uśmiechu

Kalendarz wyrzynania się zębów*

6

10 miesięcy

3 lata

3

6 lat

6

12 lat

12

rosną pierwsze zęby

dziecko ma 20
zębów mlecznych, małych,
cienkich i delikatnie przeźroczystych

rozpoczyna się
stopniowa wymiana pierwszego uzębienia

dziecko ma 28
zębów (zęby
mądrości wyrastają później)

Wróg dla zębów
>> nieprawidłowa higiena jamy ustnej powoduje gromadzenie
się bakterii
>> bakterie pochłaniają cukry z żywności i produkują kwas,
który wspomaga tworzenie próchnicy
>> ząb traci podstawowy składnik, którym jest wapń, szkliwo
stopniowo przebarwia się i pojawiają się białe plamki.
Uszkodzenie przechodzi głęboko w ząb tworząc ubytki,
które wymagają wypełnienia

Prawidłowe użycie past i płukanek z fluorkami
oraz zdrowa dieta o niskiej zawartości cukru oraz
regularne wizyty u stomatologa przynajmniej
dwa razy w roku zapobiegają próchnicy
i zapewniają zdrowe zęby.
* może się różnić w zależności od dziecka

Higiena jamy ustnej dla najpiękniejszego uśmiechu
Innowacyjne połączenie fluorków z wapniem

Wzrost

> stężenia wapnia o 85%
> stężenia fluorków o 37.5%
> ochrony szkliwa o 33%
i gwarancja mniejszej liczby ubytków

Mniej znaczy więcej
W prostocie siła
Preparaty oparte na podstawowych składnikach
mają na celu wysoką jakość ochrony dziecięcych
zębów i zminimalizowanie reakcji alergicznych.

Odpowiednia dla dzieci chorujących na celiakie
(bez glutenu)
Kompatybilne z leczeniem homeopatycznym
Testowane klinicznie

Higiena jamy ustnej

Pasta od pierwszego ząbka
Bez fluoru
Delikatna pasta, odpowiednia do codziennej higieny podczas
ząbkowania dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Chroni pierwsze
zęby przed próchnicą i rozwojem bakterii, jednocześnie szanując
fizjologię dziąseł.

od 6 miesiąca
życia
pierwsze
ząbki

> Nie zawiera fluorków, wapnia i sacharyny
> O niesamowitym smaku czarnej jagody

40ml

*

PAMIĘTAJ! Karmienia nocne i zasypianie dziecka przy butelce powoduje
powstanie skoncentrowanych cukrów i kwasów w jamie ustnej co grozi
pojawieniem się próchnicy w pierwszych ząbkach.

Pasta do zębów 500ppm
Fluorki 500ppm i wapń
Pasta dla dzieci do codziennego użycia od 3 do 6 roku życia.
Wzmocnione działanie fluorków sodu i wapnia chroni przed próchnicą
i bakteriami, wzmacnia szkliwo zębów i zapewnia mocne zęby!

powyżej 3
roku życia
przeciw
próchnicy

> O niesamowitym jagodowym smaku

50ml

Pasta do zębów 1000ppm
Fluorki 1000ppm i wapń
Pasta dla dzieci do codziennego użycia od 6 roku życia.
Wzmocnione działanie fluorków sodu i wapnia chroni przed próchnicą,
bakteriami i stanami zapalnymi dziąseł, wzmacnia szkliwo i zapewnia
zęby bez ubytków!
> O wyjątkowym truskawkowym smaku

*
50ml

PAMIĘTAJ! Należy właściwie dbać o zęby mleczne, nawet
wiedząc że wypadną. Próchnica z łatwością może się przenieść
na zęby stałe.

powyżej 6
roku życia
przeciw
próchnicy

Pasta do zębów 1450ppm
Fluorki 1450ppm i wapń
Pasta dla dzieci od 6 roku życia, ze specjalistyczną
kompozycją naturalnych składników, która wzmacnia
szkliwo zębów i zapobiega ich zniszczeniu przez kwasy
i próchnicę. Ponadto chroni przed bakteriami i stanami
zapalnymi dziąseł.

powyżej 6
roku życia
dla naturalnej
odnowy szkliwa

> O wyjątkowym truskawkowym smaku

50ml

250ml

Płyn do płukania jamy ustnej

powyżej 3
roku życia
płyn do
płukania jamy
ustnej

Fluorki 125ppm i wapń
Płyn do płukania jamy ustnej dla dzieci powyżej 3 roku życia, który
chroni przed próchnicą, bakteriami i stanami zapalnymi dziąseł,
wzmacnia szkliwo i zapewnia zdrowe, mocne zęby bez ubytków!
> Nie zawiera alkoholu, barwników, cukrów i sacharyny
> O delikatnym jagodowym smaku
Sposób użycia:
Po szczotkowaniu, przepłucz jamę ustną odpowiednią ilością
powyżej 3 roku życia: pół kubeczka
powyżej 6 roku życia: cały kubeczek
Nie połykać.

Specjalistyczna opieka stomatologiczna

Żel na afty
Kojący, leczniczy żel na afty i owrzodzenia jamy ustnej
Łagodny , specjalistyczny żel na afty i owrzodzenia. Natychmiastowa
ulga od bólu i podrażnienia; redukuje stan zapalny, leczy błonę śluzową
i chroni przed wzrostem bakterii.

żel na afty

> Nie zawiera leków, środków konserwujących i barwników
Sposób użycia:
Nanieś niewielką ilość na zmienioną chorobowo powierzchnię.
W celu utworzenia powłoki ochronnej nie zamykaj ust przez około
1 minutę.
Stosuj regularnie, bez ograniczeń.

25ml CE

Żel na ząbkowanie
Nie zawiera mydła, zapachów, barwników i parabenów
Delikatny żel został stworzony aby przynosić natychmiastową ulgę
w bolesnym ząbkowaniu. Unikatowa kombinacja ziołowych składników
zawiera goździki, lukrecję, mirrę i arnikę.
Przynosi ulgę i komfort obolałym obrzękniętym dziąsłom, zmniejsza
wydzielanie śliny.
Żel ma przyjemny goździkowy smak i działanie przeciwzapalne.
Nie podrażnia błony śluzowej.
Zmniejsza ból i obrzęki, łagodzi podrażnienia dziąseł oraz wspomagają
proces gojenia.
Można stosować od 2 miesiąca życia dziecka.

25ml CE

Składniki aktywne
Olejek goździkowy: łagodzący, przeciw podrażnieniom.
Lukrecja: działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne.
Polidocanol: znieczulenie miejscowe.

żel
na ząbkowanie

Wskazówki dla pięknych i zdrowych zębów
Szczoteczka
>> Wybierz odpowiedni rozmiar szczoteczki dostosowany do
wieku Twojego dziecka, w ten sposób unikniesz mikro urazów
a mycie zębów będzie bezbolesne.
Szczoteczka musi być wykonana z miękkich i gęstych włókien.
Pozwól dziecku wybrać kolor i design jaki lubi najbardziej.
>> Wyrażaj radość i spraw aby Twoje dziecko było podekscytowane
kiedy szczotkuje zęby.
Zaproponuj szczotkowanie jako zabawę!
Pasta do zębów
>> Dla dzieci powyżej 3 lat, użyj pasty w ilości ziarnka groszku,
a dla dzieci od 6 miesiąca życia używaj pasty w ilości ziarnka
soczewicy.
Dokładnie szczotkuj ząbki dziecka przez 3-6 minut i przepłucz jamę
ustną dziecka dużą ilością wody.
Płyn do płukania jamy ustnej
>> Używaj codziennie po szczotkowaniu zębów.
Użyj płynu w ilości dostosowanej do wieku dziecka.
Wymieniaj szczoteczkę co 2-3 miesiące.

Dystrybutor w Polsce:
INDENT
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
T: 71 342 34 19
poczta@indent.pl
http://indent.pl
Sklepy online:
hurtowy: sklep.indent.pl
detaliczny: dbamozeby.com
https://www.facebook.com/DbamyOZeby/

