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Znaczenie opieki stomatologicznej
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Funkcje z ębów : Funkcje z ębów : 

śucie

Mowa

WyglądWygląd

Stan zdrowia całego organizmu

Spraw aby Twoje zęby miały zdrowe 
warunki do życia!



Kluczowe punkty opieki Kluczowe punkty opieki 
stomatologicznej:stomatologicznej:

Dzieci -

Ochrona przed próchnicą

Dorośli -

Ochrona przed 
paradontozą



Usuwanie 
bakterii 

jamy 

Usuwanie 
bakterii 

jamy 

Szczotkowanie zębów Szczotkowanie zębów -- skutecznym skutecznym 
sposobem zapobiegania chorobom jamy sposobem zapobiegania chorobom jamy 

ustnej ustnej 

Usuwanie 
kamienia
Usuwanie 
kamieniaUsuwanie 

resztek 
jedzenia

Usuwanie 
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Szczotkowanie zębów Szczotkowanie zębów -- skutecznym skutecznym 
sposobem zapobiegania chorobom jamy sposobem zapobiegania chorobom jamy 

ustnej ustnej 



www.tiens.com

Seria do pielęgnacji jamy 
ustnej TIENS:



Szczotkowanie zębów sposobem na Szczotkowanie zębów sposobem na 
zapobieganie chorobom jamy ustnejzapobieganie chorobom jamy ustnej

Dzieciństwo jest krytycznym 
okresem wzrostu i rozwoju

Najczęstszymi chorobami 
jamy ustnej u dzieci jest 
próchnica zębów 



Przeciwpróchnicza
Bezpieczna & Skuteczna



Bezpieczna przeciwpróchnicza 
formuła

FormułaFormuła



Czym jestCzym jest IgY?IgY?

Immunoglobulina (IgY) 
Pochodzi z żółtka kurzego.
Hamuje rozwój bakterii w jamie ustnej oraz na płytce 
nazębnej takich jak streptococcus mutans. W słowniku 
dentystycznym nazwana jako przeciwpróchniczną IgYdentystycznym nazwana jako przeciwpróchniczną IgY



Za psuj ące si ę zęby odpowiada Za psuj ące si ę zęby odpowiada 
bakteria bakteria 

--Streptococcus Streptococcus mutansmutans

Zasada działania



streptococcus mutans ( główny 
czynnik powodujący powstawanie 

Przeciwpróchniczy 
mechanizm
Of IgYOf IgYOf IgYOf IgY

•Bezpieczne
•Skuteczne

Zasada działania

czynnik powodujący powstawanie 
próchnicy) utracił zdolności 
przylegające i powodujące 
próchnicę dzięki IgY

Inne bakterie w jamie ustnej nie 
zostaną naruszone

-IgY

- Streptococcus 
mutans



Charakterystyka produktuCharakterystyka produktu

• bezpiecznaBez fluoru

• skuteczna
Unikalne składniki 
przeciwdziałające 

próchnicy-IgY

Wszystkie  
dzieci to lubi ą！！！！

próchnicy-IgY

• Przeznaczona 
specjalnie dla dzieci

Czerwono-Biały
kolor

• Słodka świeŜośćTruskawkowy 
smak



Dla dorosłychDla dorosłych

Uniknij chorób przyz ębia!Uniknij chorób przyz ębia!

Oczekujesz, że jak 
długo Twoje 
prawdziwe z ęby będą 
Ci słu żyć?



Objawy Objawy chorób przyzębiachorób przyzębia

Ból zęba

Krwawienie z dziąseł

Obrzęki dziąseł, gnicie

Wypadanie zębówWypadanie zębów

Suchość w jamie 
ustnej, nieświeŜy 
oddech



Zanieczyszczenia 
i ciała obce

• Kamień

• Dziąsła

• Wpływ jedzenia

Bakterie jamy 
ustnej

• Pyogenic cocci

• Spiral i fusiform
bacilli

Wrodzone 
schorzenia 

zębów

• Wada  zgryzu

• Częściowa 
utrata zębów

Czynniki 
fizyczne

• Fizjologiczne 

– wszystkie 
schorzenia

Niezdrowe czynniki wpływające na stan Niezdrowe czynniki wpływające na stan 
zębów zębów 

• Wpływ jedzenia

• Nieprawidłowa 
odbudowa

bacilli

• Leptotrichia

• Gram-cocci i
bacilli(Streptococcus
mutans)-
najczęstsza 
przyczyna patologii 
dentystycznych)

utrata zębów

• Wystające zęby

schorzenia

• Złość  i 

nerwica.



Zapobieganie 
chorobom 

zębów



Charakterystyka formuły:Charakterystyka formuły:
Innowacyjne, skuteczne i bezpieczne składniki -
Paeonol

•  Antyzapalny
•  Antyalergiczny
•  Przeciwbólowy•  Przeciwbólowy

Międzynarodowe środowisko medyczne uznało 
odczulający, odkwaszający składnik- Stront

Redukuje wpływ czynników zewnętrznych, stymuluje
i zapobiega wrażliwości zębów. Zwiększa dbudowę

kości i zębów, syntezę kolagenu. Zmniejsza resorpcję 
kości.



Główne działanie:Główne działanie:

�Główny składnik Cortex Moutan Radicis, 
�Silne działanie bakteriobójcze w jamie ustnej.
�Usuwa chorobotwórcze działanie ciepła, zwiększa 
cyrkulację i rozpuszcza zanieczyszczenia.cyrkulację i rozpuszcza zanieczyszczenia.
�Bardzo bezpieczny, nietoksyczny i nie wywołuje 
efektów uboczych.

Badania kliniczne wykazały, że pasta zawieraj ąca
paeonol daje widoczne efekty przy zapobieganiu i 
leczeniu chorób przyz ębia oraz wra żliwo ści zębów.



Czyste zęby, naturalnie 
białe

Wzmacnia zęby 

i dziąsła

Esencja mięty, 
pozostawia świeŜy 

oddech

Właściwości pasty U Śmiech

Zwiększa odporność 

i działa antyalergicznie

Sterylizuje, zapobiega 
próchnicy i zapaleniom 

jamy ustnej

Zmniejsza zuŜycie 
szkliwa



Właściwy sposób szczotkowania z ębówWłaściwy sposób szczotkowania z ębów

„Zasada trzy  razy trzy” 

WaŜne jest równieŜ 
delikatne 

szczotkowanie 
języka

Szczoteczka 
powinna być 
nachylona do 

zębów pod kątem
45°°°°

Szczotkuj zęby we 
wszystkie strony

•Myj zęby 3 min po każdym posiłku
• 3 razy dziennie
•3 minuty za każdym razem



PodsumowaniePodsumowanie
RóŜnice

Pasta U Śmiech TIENS
dla dorosłych

Pasta U Śmiech TIENS
dla dzieci

Funkcje produktu

Innowacyjna konceptcja higieny jamy ustnej TIENS:
bez fluoru , bezpieczniej

Połączenie nowoczesnej 

technologii i tradycyjnej 

receptury. 

Hamuje rozwój bakterii 

w jamie ustnej, bez fluoru 

aby chronić zdrowie dzieci.

Ochrona przed chorobami 

www.tiens.com

Skuteczność Ochrona przed chorobami 

przyzębia
Bezpieczna i skuteczna

Składniki Paeonol, Stront Immunoglobulina（IgY）

Specyfikacja 135g 60g

Kolor Niebieski Biało-czerwona

Zastosowanie
Dla osób potrzebujacych

zapobiegania próchnicy 

i wzmocnienia zębów.

Dla dzieci i młodzieŜy
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Wspaniały uśmiech

天狮口腔护理系列天狮口腔护理系列天狮口腔护理系列天狮口腔护理系列

www.tiens.pl


