
Program starostlivosti

o ústnu dutinu

od tianDe



Zuby sú orgán, 
rovnako ako srdce, 
obličky alebo pečeň.

Zuby sú jedinou časťou 
ľudského tela, ktorá sa 
nedokáže sama 
regenerovať. 



Podľa stavu zubov sa dá 

určiť vek a zdravotný stav 

nielen u koňa.

„Darovanému koňovi 
na zuby nepozeraj“: 



Snehobiely „hollywoodsky“ úsmev je 
príznakom nízkej hladiny hemoglobínu.

Mliečne biela farba zubov je príznakom 
problému so štítnou ţľazou.

Ţlté zuby sú príznakom narušenej funkcie 
ţlčníka.



Od zdravotného stavu zubov závisí zdravie 
celého organizmu. 

Zubný kaz je ohniskom 
chronickej infekcie.

Následky zubného kazu: 
alergie, angína, 
reumatizmus, ţihľavka, 
ateroskleróza, infarkt.

Škótski vedci: 
ľudia, ktorí si čistia zuby 
2-krát denne, trpia menej 
srdcovo-cievnymi 
ochoreniami.



Udržať si zdravé zuby je oveľa lacnejšie
ako si nechať urobiť implantáty a protézy

Stomatológia je druhou 
najlepšie platenou 
profesiou na svete.

80% diamantov na svete sa 
pouţíva k výrobe zubných 
vŕtačiek a len 20% z
spracovávajú klenotníci. 

Podľa štatistík trpí zubným 
kazom viac ako 90% ľudí 
na celom svete.



Zubná pasta – najobľúbenejší prostriedok pre 
starostlivosť o ústnu dutinu.

Ústnu vodu podľa 
dotazníka pouţíva okolo 
15% populácie. 

Zubné nite pouţíva ešte 
menej ľudí – okolo 12%.

Chybou väčšiny ľudí je 
to, ţe si vyberajú zubnú 
pastu podľa „chuti“.



Odborníci odporúčajú kupovať si zubnú pastu s nízkou abrazivitou.

Abrazivita pochádza z latinského «аbrasio» – oškrabovať, 
zoškrabovať.

V súčasných zubných pastách sa ako abrazívum používa hydroxid 
hlinitý.

Hydroxid hlinitý je nebezpečný pre ľudí s poruchami funkcie obličiek.

Používanie hydroxidu hlinitého je vo viacerých krajinách zakázané.

Zubné gély a pasty tianDe obsahujú oxid kremičitý  – je to nielen 
jemné, ale aj bezpečné abrazívum.



šetrne odstraňuje zubný povlak
predchádza tvorbe zubného kazu

Vápnik je minerálny prvok, ktorý predstavuje 
takmer 2% z celkovej hmotnosti organizmu človeka, 
čím značne prevyšuje ostatné prvky. 

99% vápnika pripadá na kosti a zuby, 
1% vápnika je rozptýlené v krvi a 
v tkanivách.

Gél na zuby
„Tekutý vápnik“:



Gél na zuby 
„Prírodná bambusová soľ“:

má antibakteriálne vlastnosti
bojuje s krvácaním ďasien
zabraňuje vzniku ochorenia ďasien

zabraňuje vzniku zubného kazu a zubného kameňa

Obsahuje výťažok z bambusu! 
Neobsahuje chlorhexidin ani triclosan. 



Zubná pasta 
„Prírodné morské perly“:

šetrne bieli zuby
odstraňuje pigmentové škvrny
spevňuje zuby

Bieliaca technológia
White Bond („záruka bielosti“) 
šetrne čistí povrch zubov. 
Obsahuje prírodný
perlový prášok.



V starostlivosti o ústnu dutinu je zubná kefka
dôležitejšia ako zubná pasta

Nesprávny výber zubnej kefky 

nielenže nevyrieši už existujúce 

problémy, ale vytvorí nové:

poranenia ďasien

paradentóza

poškodenie zubnej skloviny

zubný kaz



Zubná kefka ProDental od tianDe nedá zubnému 
kazu a kameňu šancu

Až 90% baktérií sa 
nehromadí na zuboch, ale 
v ústnej dutine.

Obyčajné zubné kefky 
nedokážu očistiť ďasná 
bez toho, aby im 
neublížili.

Zubná kefka ProDental 
znamená komplexnú 
očistu ústnej dutiny.



1. Zubná kefka čistí nielen zuby, ale aj ďasná a 
jazyk: mäkké plastické štetinky šetrne masírujú 
a čistia ďasná aj jazyk bez toho, aby ich poranili.

2. Štetinky z inovačného plastického polyméru 
dôkladne čistia zuby od povlaku, pričom ich 
zároveň aj leštia.

3. Štetinky sú kónického tvaru a rôznej dĺţky, 
vďaka čomu ľahko prenikajú  aj do ťaţko 
prístupných miest (medzizubné priestory 
a ďasnový lem).

Komplexná očista ústnej dutiny
zubnou kefkou ProDental:


