SZCZOTECZKI SONICZNE
DLACZEGO WARTO:
Doskonale usuwają płytkę nazębną

DLACZEGO MY?

Zapobiegają tworzeniu się kamienia nazębnego
Lepiej docierają do przestrzeni międzyzębowych
Wykonują ruchy wymiatające – do 48 000 ruchów
na minutę

szeroki asortyment produktów
konkurencyjne ceny

SZCZOTECZKI SONICZNE

szybki czas realizacji
zaufało nam ponad 80 000 Klientów

SHOP-DENT POLECA:
Philips Sonicare Diamond Clean
do 31 000 ruchów na minutę
5 trybów pracy
do 3 tygodni bez ładowania*

ZNAJDZIESZ NAS:

ekskluzywna szklanka ładująca
oraz etui podróżne

SKLEP ONLINE:

www.shop-dent.pl

cena około 750 zł

WARSZAWA
Seysso PST Carbon Range

Sklep stacjonarny
ul. Dziupli 12
T: +22 863 11 21

do 48 000 ruchów na minutę
3 tryby pracy
do 6 tygodni bez ładowania*

C.H. Złote Tarasy
ul. Złota 59
K: +48 791 371 307

magnetyczne etui podróżne
cena około 420 zł

Atrium Promenada
ul. Ostrobramska 75c
K: +48 791 474 572

Whitewash SW1000
do 40 000 ruchów na minutę
do 10 dni bez ładowania*
cena około 280 zł
* Przy użytkowaniu dwa razy dziennie przez
dwie minuty

www.shop-dent.pl

POZNAŃ

GDAŃSK

ul. Sczanieckiej Emilii 8D
lok. 109
T: +61 661 11 58

al. Jana Pawła II 3D
lok. U4
T: +58 559 03 60

816

C.H. Wola Park
ul. Górczewska 124
K: +48 796 032 160

3 tryby pracy

www.shop-dent.pl

SZCZOTECZKI SONICZNE
CZYM SĄ?

JAKI JEST EFEKT ICH DZIAŁANIA?

JAK DŁUGO SZCZOTKOWAĆ ZĘBY?

Szczoteczki soniczne, czyli dźwiękowe, zawdzięczają
swoją nazwę emitowanym falom o częstotliwości około
260 Hz. Fale dźwiękowe mają duży udział w redukcji
płytki bakteryjnej i utrudniają namnażanie się bakterii
w jamie ustnej. Dzięki temu efekt czystości po szczotkowaniu utrzymuje się przez długi czas.

Wyjątkowe działanie szczoteczek sonicznych sprawia,
że precyzyjnie usuwają one płytkę bakteryjną i mogą
lepiej docierać do przestrzeni międzyzębowych.

Zalecany czas mycia szczoteczką soniczną to dwie
minuty. Większość szczoteczek posiada wbudowany 2-minutowy TIMER, który dzieli pracę na cztery
30-sekundowe interwały. Każdy interwał przeznaczony
jest na umycie kolejnej części uzębienia.

KTO MOŻE JE STOSOWAĆ?
Technologia fal dźwiękowych jest bezpieczna. Wysoka
skuteczność w redukcji osadu nazębnego sprawia,
że szczoteczki te są idealne dla osób często pijących
kawę, herbatę czy palących papierosy.

Główki szczoteczki
sonicznej i manualnej
są zbliżone kształtem

Mogą je stosować nawet dzieci. Są również doskonałym
wyborem dla osób ze stałym aparatem ortodontycznym oraz posiadaczy implantów, koron i mostów.
Dzięki swojemu delikatnemu działaniu szczoteczki
soniczne są bezpieczne także dla osób z paradontozą.

JAK DZIAŁAJĄ?
Włókna szczoteczki wykonują ruch wymiatający z bardzo
dużą częstotliwością – nawet do 48 000 ruchów na
minutę!
Tak duża liczba ruchów pozwala na zajście procesu
kawitacji w mieszance pasty i śliny, a w efekcie utworzenie chmury mikrobąbelków. Docierają one z dużą
prędkością do trudno dostępnych miejsc zęba i dystrybuują aktywne składniki z pasty.

30s

Szczoteczka soniczna
posiada wbudowany
2-minutowy TIMER.

JAKIE PASTY STOSOWAĆ?
Za pomocą
technologii sonicznej
dwa razy efektywniej
usuniemy płytkę nazębną
w porównaniu
do szczoteczki manualnej .

JAK UŻYWAĆ SZCZOTECZKI SONICZNEJ?
Po nałożeniu pasty, główkę szczoteczki ustawiamy
pod kątem około 45° do powierzchni zębów (włókna
szczoteczki skierowane w stronę linii dziąseł). Włączamy
szczoteczkę i przesuwamy ją powoli po łuku zębowym.
Myjemy zewnętrzną stronę łuku zębowego, wewnętrzną
i powierzchnie żujące. Ważne jest, aby nie dociskać
główki szczoteczki za mocno do zębów.

www.shop-dent.pl

Do szczoteczek sonicznych stworzono dedykowane
pasty (sonic friendly). Nie zawierają one laurylosiarczanu
sodu (SLS), np.: Seysso. Pasty bez SLS przy stosowaniu
szczoteczek sonicznych, tworzą pianę o drobniejszych
bąbelkach, która lepiej przenosi składniki aktywne
zawarte w paście. Dzięki temu szczoteczki soniczne
wykorzystują cały potencjał pasty do zębów.

Zjawisko kawitacji (gwałtowna przemiana cieczy w gaz spowodowana nagłą
zmianą ciśnienia).
Źródło: Badania Tritten, C.B. & Armitage, G.C. 1996r. Comparison of a sonic and
manual toothbrush for eﬃcacy in supragingival plaque removal and
reduction of gingivitis.

