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Izbira ustrezne zobne ščetke je prvi in tudi najpomembnejši korak k pravilni ustni 
higieni – še posebno ker kar tri od štirih oseb svoje zobe ščetkajo s premočnim 
pritiskom. Prednosti nežnega pristopa so predstavljene v okviru Jordanove 
revolucionarne tehnologije na področju zobnih ščetk, ki uporabnika uvaja v 
postopek pravilne uporabe izdelka. 

Izdelki za ustno nego Jordan so norveška blagovna znamka, ki se lahko pohvali z 
več kot 175 let obstoja. Je vodilna blagovna znamka na skandinavskem tržišču, ki 
jo odlikuje preporst, a uporaben dizajn.

Zobne ščetke

Kazalo
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Ultimate You
Eksplozija barv v vaši kopalnici

Nova linija zobnih ščetk z majhno glavo nežnih in 
zaobljenih ščetin. Dvokomponentno ergonomsko 
držalo omogoča lažji oprijem ščetke, aktivna 
konica ščetin pa omogoča temeljito čiščenje tudi 
zadnjih zob.

Zaradi pestrih barv ščetk rutinsko opravilo ne bo 
več dolgočasno. Navdušeni boste vsi, ki so jim  
pri srcu uporabni in oblikovno dovršeni izdelki. 

•  Mehka in srednja trdota ščetin

• V 6 barvnih kombinacijah

Prejemnica prestižne 
oblikovalske nagrade:
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•  mehka in srednja 

   trdota ščetin

Target 
Čiste linije 
 
Eleganca je značina za novo linijo zobnih  
ščetk Target. Nežne ščetine, majhna glava  
in ergonomsko držalo so aduti za uspešno in 
temeljito čiščenje zob. Linija navdušuje vse,  
ki so jim pri srcu kakovost, čiste oblike in 
prefinjen skandinavski dizajn. 

Izbirate lahko med tremi različicami: 

•  Sensitive, z gostimi, zelo  
tanikimi konicami ščetin

•  Teeth&Gums, s posebnim  
prirezom ščetin za nežnejše  
čiščenje ob robu dlesni

•  White - z Whitetech™ ščetinami  
za učinkovito odstranjevanje  
dnevnih madežev 

Target  
Reach &  

gums

Target  
Sensitive

Target  
White
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Individual
Videti je tako dobro kot čisti

Se vam zdi ščetkanje zob dolgočasno? 
Nič več. Jordan Individual prinaša v vašo 
kopalnico in usta vso mavrico. Zobna 
ščetka Individual je dobila priznanje za 
odlično obliko, predvsem pa za serijo 
privlačnih, vsako leto drugačnih vzorcev, 
ki dajejo vsakemu posamezniku 
individualen občutek uporabe edinstveno 
oblikovane zobne ščetke.

 
•  Clean z veliko glavo  

in debelejšim držalom

•  Reach z majhno glavo  
in tanjšim držalom 

•  16 različnih modnih vzorcev

•  mehka in srednja trdota ščetin

tanko 
držalo

mala 
glava  
ščetke

velika 
glava 
ščetke

debelejše 
držalo
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Clean Between 
Občutek globinske čistoče
 
Ta ščetka je optimalna izbira za vse tiste, ki ne 
potrebujejo sistema Feedback Control System, 
vendar si želijo kljub temu zagotoviti popolno 
čiste medzobne prostore – s tehnologijo 
globinskega čiščenja.

•  Ultra tanke konice ščetin  
za globinsko čiščenje 

•  Boljše čiščenje medzobnih prostorov 

• Bolj učinkovito čiščenje roba dlesni

• mehka in srednja trdota ščetin

Advanced
Postopno pristrižene ščetine  
z aktivnimi konicami
 
Jordan Advanced ima stopenjsko pristrižene ščetine 
z aktivnimi konicami, tako da kar najbolj omogoči 
vsesplošno učinkovito čiščenje. To pomeni, da 
ščetka doseže tudi najbolj nedosegljive kotičke. 
Oblika držala zagotavlja optimalno, prijetno uporabo 
in se prilega različnim velikostim rok.  

•  Higienski pokrovček v vsakem pakiranju 

•  Postopno pristrižene ščetine z aktivnimi konicami

• Držalo z gumijasto oblogo za optimalen prijem 
   in nadzor uporabe

• Srednja trdota ščetin
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Temelji zdravih zob so postavljeni že zelo zgodaj, in sicer v prvih letih otrokovega 
življenja. Jordanov tristopenjski pristop zagotavlja optimalno nego zob za otroke 
vseh starosti, od prvih mlečnih zobkov preko prehodnega obdobja do stalnih zob. 
Cilj oziroma namen Jordanovega pristopa je naučiti otroke pravilnega ščetkanja 
na zabaven način in jim s tem zagotoviti zdrave zobe vse življenje. V Jordanovem 
tristopenjskem programu se razvoj zobne ščetke prilagaja otrokovemu razvoju in 
je odvisen od posebnih potreb vsakega starostnega obdobja.

Otroci
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Popolna ustna higiena že od prvega mlečnega 
zobka. Jordanova zobna ščetka 0–2 leti je 
idealen način za navajanje najmlajših otrok na 
pravilno čiščenje zob.  
 
Ergonomsko oblikovano držalo zagotavlja 
pravilen prijem tako staršem kot otroku. Še 
več, držalo je obenem uporabno tudi kot 
obroček za grizenje. Izdelano je tako, da 
stimulira dlesni ter omili dražeč občutek in 
srbenje pri prodoru mlečnih zob skozi dlesni.

•  Izjemno kratek vrat preprečuje poškodbe.

• Majhna ovalna glava ščetke z zelo  
   mehkimi ščetinami

• Modre ščetine nakazujejo  
   priporočljivo količino zobne paste 

Jordan 0 – 2 let
 
Scetkanje. Ucenje. Grizenje.
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Mlecno beli mlecni zobje
Jordanova zobna ščetka 3–5 let 
je zasnovana posebej za čiščenje 
mlečnih zob. Njena okrogla glava in 
mehke ščetine omogočajo enostavno 
uporabo in vodenje ščetke po zobeh.

Nova Jordanova zobna ščetka 3–5 let je na voljo v treh različicah:

1. S peščeno uro – pripomore k razvoju časovnega dojemanja  
  ter motivira otroke in starše, da zobe ščetkajo dovolj dolgo.  
  Zavrtite peščeno uro in začnite odmerjati čas (2 minuti).

2. Z dekorativnim držalom, namenjenim  obešanju na ogledalo

3. S potovalnim pokrovčkom za uporabo ob prenočitvah ali na potovanjih

Jordan 3–5 let

Pescena 
ura

Carobna 
konica

Jordan 6–9 let 
Doseze vse prostore.
 
Jordanova zobna ščetka 6–9 let je zasnovana kot odgovor na 
izzive in potrebe pri zobni negi na tej starostni stopnji. Integrirana 
sološčetka doseže kočnike in težko dosegljive prostore med 
zobmi in dlesnijo – pozabiti se ne sme na noben zob ali površino.

Nova Jordanova zobna ščetka 6–9 let  
je na voljo v dveh različicah:

1.  Z obeskom na vrvici skupaj s prisesalno  
  kapico za pritrditev na ogledalo

2.  S potovalnim pokrovčkom za uporabo  
  ob prenočitvah ali na potovanjih

• Okrogle mehke ščetine z integrirano  
  sološčetko za optimalno čiščenje  
  kombinacije mlečnih in stalnih zob ter  
  indikator za priporočljivo količino zobne paste

• Obeski in prisesalna kapica za obešanje  
 ali potovalni pokrovček

• Okroglo držalo za optimalno kroženje in  
 doseg, udoben tako za otroke kot starše
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Zobna ščetka za otroke Jordan Buddy je 
klasična ščetka z manjšo glavo in zelo mehkimi 
ščetinami. Držalo zobne ščetke je primerno za 
otroške roke in roke staršev, ki med ščetkanju 
zob otrokom pomagajo.

Na voljo v dveh različicah:

• 1 – 4 let

• 5 – 10 let

Jordan Buddy
 
Klasika med otroskimi scetkami
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Izdelki za  
medzobno  

nego

Zobje imajo pet površin, a zobna ščetka doseže in očisti le tri. Glavni vzrok za 
zobno gnilobo in vnete dlesni je razvoj bakterij med zobmi, zato je čiščenje 
medzobnih prostorov bistvenega pomena. Jordan ponuja široko paleto zobnih 
nitk, medzobnih ščetk in posebnih medicinskih zobotrebcev, zasnovanih tako, da 
ustrezajo potrebam in željam vsakega posameznika. Kot največji proizvajalec 
zobnih nitk v Evropi in največji izdelovalec zobotrebcev postavlja Jordan s svojimi 
inovativnimi izdelki za čiščenje medzobnih prostorov vedno nove standarde.
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Easy Slide Fresh
Gladka nit z dodano zobno pasto 

Močna teflonska monofilamentna nitka s svileno gladko teksturo. 
Idealna je za čiščenje tesnih stikov zob in občutljivih dlesni  

• Povoščena nitka za lažji zdrs med zobe

• Se ne trga in cefra.

• Z dodanim okusom zobne paste in fluoridom

Everyday  
Za vsakodnevno uporabo

Zobna nitka Jordan Everyday je zelo tanka okrogla nitka 
za čiščenje ozkih medzobnih prostorov.

• Primerna  za vsakodnevno uporabo 

• Povoščena nit z okusom mete

MultiAction  
Zmanjšuje zabarvanost

Zobna nitka Jordan MultiAction je edina nitka z dodano sodo 
bikarbono proti zabarvanosti zob in preprečevanju nastajanja 
zobnega kamna. Zobna nitka MultiAction je sestavljena iz dveh 
nitk, ki sta prepleteni v eno, da zagotovita najboljšo čistilno moč.

• Zelo nežna do dlesni

• S flouridom in okusom mete
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Expand Fresh
Spremenljiva oblika za boljše prileganje 
medzobnemu prostoru

Zobna nitka se med uporabo razširi in temeljito očisti 
večje medzobne prostore. Nitka Expand je večvlakenska 
nitka s teksturiranimi najlonskimi vlakni. 

• Zelo nežna do dlesni

• S flouridom in okusom mete za občutek svežine
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EasyReach Flosser  
Zobna nitka na držalu 

Odlični pripomoček za enostavno nitkanje 
vsak dan. Oblikovano za preprosto čiščenje 
tudi zadnjih zob. Teflonska nitka v traku je 
izjemno močna in zlahka zdrsne med zobe 
ter se ne cefra. S svežim okusom mete. 

PROSTOR  
ZA TEKST
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Oblikovano za enostavno 
čiščenje tudi zadnjih zob

Konec držala oblikovan v 
konico podobno zobotrebcu.

Priročno držalo v obliki  
črke Y – za dober oprijem

Z okusom sveže mete

Zelo močan in kakovosten 
trak, ki se ne cefra

Preprosto zdrsne  
med zobe
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Miracle
Za enostavno čiščenje medzobnih prostorov
 
Čeprav imajo zobje pet površin, večina ljudi čisti le tri. 
Mnogim se zdi uporaba zobne nitke prezapletena in 
preveč zamudna, vendar to velja le za tiste, ki niso 
preizkusili zobne nitke Miracle. Miracle očisti  
medzobne prostore, kot bi trenil.

 

Miracle Flossers 
Zobna nitka z enostavno uporabo! 
 

Mali čudež in odlično orodje za doseg in 
čiščenje medzobnih prostorov. Nagibni kot 
olajša doseg težavnih prostorov ob straneh 
in v zadnjem predelu ustne votline.

 
• Ergonomsko oblikovano kratko  
   držalo za enostaven doseg

• Učinkovito odstranjevanje  
   zobnih oblog

• Potovalni etui za preprosto  
  shranjevanje na potovanjih

Priročno držalo v obliki  
črke Y – za dober oprijem

•  Učinkovito odstranjevanje  
zobnih oblog vse do kočnikov

• Ergonomsko držalo  
   za enostavno uporabo
• Enostavna zamenjava  
   glave z zobno nitko
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Brush Between 
Edinstven prirez ščetin 

Medzobne ščetke so najboljše za učinkovito odstranjevanje 
zobnih oblog ob robu dlesni in mostičkih, zobnih vsadkih in 
nosilcih fiksnega ortodontskega aparata, kjer je še posebej 
pomemben prostor pod žičkami. 

Nove medzobne ščetke Jordan Brush Between imajo: 

•  edinstveno prirezane ščetine. 
•  S tehnologijo WaveCutTM so ščetine krajše prirezane, tako da so 

primernejše za učinkovitejše čiščenje med zobmi ter sprednjih in 
zadnjih robov zob. 

•  Žica je prevlečena s plastiko, ki je do zob in dlesni nežnejša ter 
prilagodljiva, vendar še vedno močna. 

•  Ergonomsko oblikovano držalo – za optimalen oprijem, tudi 
kadar je ščetka mokra. Kompletu je priložen higienski 
pokrovček – za uporabo medzobne ščetke tudi na poti. 

• veliko gostih ščetin 
• mehek vrh ščetke za udobno vstavljanje v medzobni prostor

Izbirate lahko med  
5 velikostmi medzobnih  
ščetk Jordan  
Brush Between:

•   XS (0,4 mm)

•  S (0,5 mm)

•  M (0,6 mm)
•   L (0,7 mm) 

•  XL (0,8 mm).

1

2

3

XL
0,8mm

L
0,7mm

M
0,6mm

S
0,5mm

XS
0,4mm
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Izbirate lahko med  
5 velikostmi medzobnih  
ščetk Jordan  
Brush Between:

•   XS (0,4 mm)

•  S (0,5 mm)

•  M (0,6 mm)
•   L (0,7 mm) 

•  XL (0,8 mm).

0,3 mm

15 mm

4 mm

Classic Micro
•  Izredno nežna – zaradi plastičnega 

ovoja, s katerim je ovita žica 

• S priloženim higienskim pokrovčkom

• S premerom 3 mm

Classic Mini
•  Izredno nežna – zaradi plastičnega 

ovoja, s katerim je ovita žica 

• S priloženim higienskim pokrovčkom

• S premerom 4 mm

Classic Cone
•  Izredno nežna – zaradi plastičnega 

ovoja, s katerim je ovita žica 

• S priloženim higienskim pokrovčkom

• S premerom 2–5 mm

0,3 mm

15 mm

3 mm

Medzobne ščetke Classic 
Popoln nadzor nad medzobnimi prostori 

Jordanove medzobne ščetke so idealne za učinkovito odstranjevanje 
zobnih oblog med zobmi, tako da zelo zmanjšujejo tveganje za 
nastanek zobne gnilobe. Opremljene z žico, prevlečeno s plastičnim 
ovojem, so primerne za nežno, vendar temeljito čiščenje ne samo 
medzobnih prostorov, ampak tudi težavnejših prostorov, kot so mesta 
okrog zobnih vsadkov, kron, mostičkov in nosilcev fiksnih zobnih 
aparatov. Dolgi ročaji klasičnih serij zagotavljajo odlično funkcionalnost 
tudi v težko dosegljivih kotičkih. Uporaba medzobne ščetke bi morala 
biti nepogrešljiv del vaše vsakodnevne zobne higiene.  

0,35 mm

20 mm

2 mm

5 mm
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Clinic Mini 
•  Izredno nežna – zaradi plastičnega ovoja, 

s katerim je ovita žica
• S priloženim higienskim pokrovčkom

• S premerom 3 mm

0,5 mm

15 mm

3 mm

0,6 mm

20 mm

2 mm

7 mm

Clinic Micro 
•  Izredno nežna – zaradi plastičnega ovoja, 

s katerim je ovita žica

• S priloženim higienskim pokrovčkom

• S premerom 2 mm

Clinic Cone 
•  Izredno nežna – zaradi plastičnega ovoja, 

s katerim je ovita žica
• S priloženim higienskim pokrovčkom

• S premerom 2–7 mm

0,3 mm

15 mm

2 mm

Medzobne ščetke Clinic 
Kratke. Dobre. Temeljite. 

Ploski ergonomsko oblikovani ročaji iz posebne serije medzobnih ščetk Jordan 
Clinic, so pri uporabi izredno udobni in izjemno učinkoviti. Poleg tega se ta 
serija še posebno odlikuje z vsemi prednostmi klasičnih medzobnih ščetk, kot 
je na priemer s plastičnim ovojem prevlečena žica za nežno čiščenje 
medzobnih prostorov. 
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Interbrush  
Sološčetka
 
Ta ščetka je nepogrešljiva za vsakogar, ki nosi fiksni 
zobni aparat. Kompaktna ščetka z enim snopom 
ščetin je namenjena čiščenju zob med nosilci fiksnih 
zobnih aparatov najrazličnejših vrst. Primerna je  
tudi za čiščenje mostičkov in zobnih vsadkov.  
Z ukrivljeno glavo ščetke dosežemo vse težko 
dosegljive prostore in je obenem idealna za  
temeljito dnevno nego robov dlesni.

• Glava, nagnjena za 90 stopinj, za doseg  
   težko dostopnih mest

• Odlično čiščenje okrog nosilcev  
   in pod žičkami fiksnega zobnega aparata

• Ciljno čiščenje robov dlesni

Denture Brush 
Dvojna moč čiščenja za zobne proteze
 
Dvojna glava ščetke zagotavlja dvojno zaščito. Večja 
upognjena ščetka spredaj je namenjena čiščenju 
zunanje strani in večjih površin zobne proteze. 
Manjša ščetka je zasnovana posebej za čiščenje 
notranje strani zobne proteze.

• Posebno širok ročaj za manj spretne  
   ali okretne posameznike

• Zaokrožena glava ščetke

• Dvojna glava ščetke

Posebne ščetke
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Norveško načelo kakovosti

Pri prodaji svojih izdelkov se pri podjetju Jordan držijo 
načela kakovosti in ne načela nizkih cen. Nenazadnje 
zdravja ne moremo vrednotiti z diskontnimi cenami. 
Ravno to načelo je podjetje Jordan pripeljalo do vodilnega 
položaja na skandinavskem trgu in do vodilnega podjetja 
inovativnih izdelkov za ustno higieno po vsem svetu.


