
Program pielęgnacji jamy 
ustnej TianDe 

Nieskromny uśmiech 



Zęby są takim samym 
organem jak serce, 
wątroba czy nerki 
 

Zęby to jedyna część 
ludzkiego organizmu, która 
nie posiada właściwości 
samoregeneracji 
 



Według stanu uzębienia można 

określić wiek i stan zdrowia nie 

tylko u konia 

32 przekaźniki albo 
„darowanemu koniowi nie 
zagląda się w zęby 



Śnieżnobiały „hollywoodzki” uśmiech — oznaka niskiego 
poziomu hemoglobiny; 
Mlecznobiały kolor zębów oznacza problemy z 
hormonami tarczycy; 
Żółte zęby — sygnalizują problemy z woreczkiem 
żółciowym; 
 
 



Od stanu zębów zależy zdrowie całego organizmu. 
 

Próchnica — ognisko chronicznej infekcji 

 

Następstwa próchnicy: alergia, angina, 
reumatyzm, drożdżyca, miażdżyca, zawał 
serca; 

 

Szkoccy uczeni ustalili, że ludzie, którzy 
myją zęby dwa razy dziennie rzadziej 
zapadają na choroby układu sercowo — 
naczyniowego. 

 



Zamiast wstawiać drogie implanty i protezy lepiej zadbać 
o zdrowie zębów — to o wiele tańszy sposób na piękny 

uśmiech 

Stomatolodzy zajmują drugie 
miejsce w rankingu najlepiej 
opłacanych zawodów na świecie. 
 
80% światowych zasobów 
diamentów wykorzystywane jest do 
produkcji wierteł dentystycznych, a 
jedynie 20% przeznacza się do 
obróbki jubilerskiej 
 
Według statystyk na próchnicę 
cierpi ponad 90% ludzi na całym 
świecie. 



Pasta do zębów jest najpopularniejszym 
środkiem do higieny jamy ustnej. 

 
Płynów do płukania jamy ustnej 
używa — według badań — około 
15% ludności; 

Mniej niż 12 % społeczeństwa 
„zaprzyjaźniło się” z nicią 
dentystyczną 

Większość ludzi popełnia błąd 
wybierając pastę do zębów ze 
względu na jej smak 



1. Specjaliści radzą, by wybierać pasty do zębów z niską właściwością abrazji, 

2. Abrazja z łacińskiego „abrasio” — zeskrobywanie, ścieranie 

3. W współczesnych pastach do zębów w charakterze ścierniwa wykorzystywany 

jest wodorotlenek aluminium; 

4. Wodorotlenek aluminium jest niebezpieczny dla ludzi z zaburzeniami funkcji 

nerek; 

5. W wielu krajach zabrania się stosowania wodorotlenku aluminium 

6. Żele i pasty do zębów TianDe zawierają dwutlenek krzemu (silica) — nie tylko 

miękką, ale i bezpieczną substancję ścierającą 



Żele i pasty do zębów TianDe: 
 bardzo delikatnie pielęgnują Twoje zęby. 

 
Żel TianDe i pasta do zębów wiodącej marki 



delikatnie usuwa osad z zębów; 

zapobiega pojawieniu się próchnicy, 

Wapń — składnik mineralny, ilość którego w 
ludzkim organizmie stanowi prawie 2% ogólnej 
masy ciała, co znacznie przewyższa zawartość 
wszystkich innych minerałów. 

 

99% wapnia składa się na kości i zęby 

1% wapnia znajduje się w tkankach miękkich i we 
krwi 

Żel do mycia zębów „Płynny wapń” 



Żel do mycia zębów „Naturalna sól bambusa”: 
 

posiada właściwości antybakteryjne, 

zwalcza krwawienie dziąseł, 

zapobiega występowaniu chorób przyzębia, 

 

zapobiega pojawieniu się próchnicy  

i kamienia nazębnego, 

 

Zawiera ekstrakt z bambusa! 

Nie zawiera chlorheksydyny i triklosanu 



Pasta do zębów „Naturalna perła oceaniczna” 
 

delikatnie wybiela zęby, 

usuwa plamy pigmentacyjne i przebarwienia, 

wzmacnia zęby. 

 

Technologia wybielająca White Bond  

(„gwarancja bieli”) delikatnie oczyszcza  

powierzchnię zębów. 

 

Zawiera naturalny puder perłowy. 























W higienie jamy ustnej szczoteczka do zębów jest 
ważniejsza niż pasta 

Wybór niewłaściwej 
szczoteczki do zębów nie tylko 
nie rozwiąże istniejących 
problemów, ale przyczyni się 
do powstania nowych, takich 
jak: 

•podrażnienie dziąseł 

•parodontoza, zapalenie 
przyzębia; 

•ścieranie szkliwa zębowego; 

•próchnica. 

 



Szczoteczka do zębów „Prodental” od TianDe nie  
zostawi miejsca dla próchnicy i kamienia nazębnego!  

Do 90% bakterii znajdujących się w 
jamie ustnej gromadzi się nie na 
zębach! 

 

Zwykłe szczoteczki do zębów nie są w 
stanie oczyścić dziąseł nie 
podrażniając ich! 

 

Szczoteczka do zębów „Prodental” 
pozwala kompleksowo wyczyścić całą 
jamę ustną! 



1. Szczoteczka do zębów czyści nie tylko zęby, ale i dziąsła oraz 
język. Miękkie plastyczne włókna delikatnie masują i 
oczyszczają dziąsła oraz język, nie podrażniając ich 

 
2.  Włókna wykonane z innowacyjnego, plastycznego polimeru       

dokładnie czyszczą zęby z nalotu jednocześnie polerując je 
 
3. Włókna posiadają stożkowatą formę, dzięki czemu łatwo    
       docierają do trudnodostępnych miejsc (przestrzenie                 

międzyzębowe i kieszonki dziąsłowe). 
 
 

Kompleksowe czyszczenie jamy ustnej za pomocą 
szczoteczki „Prodental” 





Włókna szczoteczki do zębów „Prodental” wykonane są z 
nowoczesnego materiału — nylon-611; 

 

Nylon-611 jest w pełni bezpieczny: stosowany jest w 
licznych preparatach kosmetycznych. Proces produkcji 
nylonu-611 posiada certyfikat FDA (Amerykańskiej Agencji 
Żywności i Leków 

 



By pięknie się 
uśmiechać nie 
potrzebujesz powodu, 
potrzebujesz programu 
pielęgnacji jamy ustnej 
od TianDe 


