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O ZNAMKI JORDAN

TO JE JORDAN
Jordan je skandinavska
blagovna znamka, ki za
zdravje zob skrbi že od
leta 1927.
Vodilni proizvajalec
zobnih ščetk in nitk na
skandinavskem trgu je
prisoten še na več kot
50 trgih po vsem svetu.
Visokokakovostni in
večkrat nagrajeni
izdelki so oblikovani,
da pomagajo ohranjati
zdrave zobe vse življenje
- že od prvih mlečnih
zob. Vsak izdelek je
narejen s posebnim
namenom, tako da lahko
izpolni različne potrebe
in želje.

IZDELANO Z

NAMENOM
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KAKOVOSTNA PROIZVODNJA
• Proizvodnja izpolnjuje standard NS-EN ISO 9001:2008.
• Napreden sistem nadzora kakovosti.
• Uporabljamo samo visokokakovostne in potrjeno varne materiale.

IZBERITE

IZDELEK

ZASE
5

ZOBNE ŠČETKE

ZA ODRASLE
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ZOBNE ŠČETKE ZA ODRASLE

NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIKI
Odrasli izberejo zobno ščetko zase na podlagi različnih potreb. Naša raziskava je pokazala,
da mora zobna ščetka nagovoriti štiri osnovne potrebe: učinkovito čiščenje zob, nežnost
ščetin, učinek beljenja in priročnost oblike.1 Ti dejavniki se med seboj prepletajo in drug
drugega ne izključujejo, saj si večina potrošnikov želi kombinacijo več prednosti.

UČINKOVITO
ČIŠČENJE

NEŽNO
ČIŠČENJE

Učinkovito čiščenje zob je pri izbiri zobne
ščetke najosnovnejša potreba.

Kar 50 % odraslih ima preobčutljive zobe in
dlesni. To postaja vse bolj skrb vzbujajoče, na
veliko trgih pa je najpomembnejši nakupni
dejavnik pri izbiri zobne ščetke.2

Veliko ljudi želi boljše zagotovilo čiščenja, zato
izberejo zobno ščetko z intenzivnejšo funkcijo
čiščenja in nadpovprečno učinkovitostjo.

1
2

Pri preprečevanju občutljivosti je prvi ukrep
ohranjanje močne in zdrave sklenine. Zato
je na trgu vedno več izdelkov namenjenih
ohranjanju zdrave sklenine.

Norstat 2017 – NO, SE and PL
Mintel 2014
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UČINEK
BELJENJA

OBLIKA
Oblika je pomembna – tako zaradi uporabnosti kot estetike. Ergonomska oblika ščetke,
ki omogoča preprosto uporabo in udobno
rokovanje, je med najpomembnejšimi dejavniki.1

Potrošniki želijo čiste in tudi bele zobe.
Rumene zobe povezujejo s staranjem in slabo
ustno higieno.2
S staranjem naši zobje naravno porumenijo,
saj se zunanja plast sklenine obrabi. Zaradi
tega je vidna globlja plast sklenine, ki pa je
bolj rumenkaste barve.

Potrošnike pritegnejo zobne ščetke, ki so na
videz privlačne, všeč pa jim je tudi raznolikost.
V resnici 50 % kupcev ob naslednjem nakupu
izbere drugačno barvo ščetke.1
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ZOBNE ŠČETKE ZA ODRASLE

PREGLED IZDELKOV
Jordan ponuja paleto zobnih ščetk za odrasle – za vse potrebe, značaje in načine ščetkanja,
kjer lahko vedno najdete svojo linijo izdelkov, ki popolnoma ustreza vaši ciljni skupini.
Predstavljamo najnovejši izbor zobnih ščetk Jordan za odrasle – razvrščene so po
cenovnih razredih in ključnih potrebah potrošnika.

OBLIKA

PREMIUM

ČIŠČENJE

INDIVIDUAL

SREDNJA kaTEGORIJA

EXPERT CLEAN

OSNOVNA kaTEGORIJA

ADVANCED

TARGET TEETH & GUMS

ULTIMATE YOU

CLEAN SMILE

TOTAL CLEAN
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GREEN CLEAN

BELJENJE

NEŽNOST

SHINY WHITE*

INDIVIDUAL SENSITIVE*

GUM PROTECTOR*

TARGET WHITE

TARGET SENSITIVE

CLEAN BETWEEN
* ni na voljo v Sloveniji

Vsaka zobna ščetka izpolni več kot le eno potrebo uporabnika, vendar smo
se za lažje razumevanje te preglednice osredotočili na glavno potrebo, ki jo zadovolji
posamezen model ščetke.
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ZOBNA ŠČETKA

GREEN CLEAN

PRVOVRSTNA

Ščetka Green Clean združuje odlično funkcionalnost, sodoben dizajn in
trajnostne materiale. V procesu oblikovanja nič ni prepuščeno naključju
saj so vsi materiali skrbno izbrani z mislijo na okolje:
• Narejena iz recikliranih materialov.
• Izjemna kombinacija funkcionalnosti in trajnostnih materialov,
oblikovalca Andreasa Engesvika.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami ter v štirih barvah.

za DOBRO našega planeta in ljudi
Držalo iz reciklirane plastike
Certifikat FDA zagotavlja varnost in učinkovitost
naravnih proizvodov. S tem vnašamo novo življenje
materialom, ki bi drugače končali na smetišču.

Recikliran karton
Embalaža je iz 100-odstotne papirnate
kaše recikliranih papirnatih vlaken.

Ščetine iz 100 % biomase
Ricinusovo rastlinsko olje spada med
obnovljive vire in je osnova za izdelavo ščetin.

Ne vsebuje BisfenolA A
Ne škodi ne okolju ne človeškemu
telesu, saj ne vsebuje bisfenola A.
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OBLIKA

Okolju prijazen
izdelek
Celoten izdelek, vključno z embalažo,
je narejen iz recikliranih materialov.
Odločili smo se za minimalno porabo
naravnih virov in vnašanje novega
življenja starim materialom.

CERTIFIKAT FSC
Oznaka FSC je zagotovilo, da je material,
uporabljen pri tem izdelku, pridobljen iz gozdov,
ki so pod nadzorom odgovornega upravljanja.

• POSNEMAJMO NARAVO! Velike količine
odpadkov, ki jih proizvedemo in končajo
na smetiščih, lahko začnemo postopoma
zmanjševati tako, da posnemamo naravo.
V naravi vsi naravni odpadni materiali
postanejo surovina za kaj drugega.
In krog je sklenjen.
• Vsako majhno prijazno dejanje za
okolje pomeni veliko. Tako kot iz semena
zraste drevo, nas narava uči, da

MAJHNE STVARI ŠTEJEJO.
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ZOBNE ŠČETKE ZA ODRASLE

Individual

PRVOVRSTNA

OBLIKA

Zbirka zobnih ščetk Individual, ponuja pester izbor posebej prilagojenih individualnim
potrebam, značaju in načinu ščetkanja vsakega potrošnika – pri tem smo prilagoditev
željam kupca in individualnost popeljali na višjo raven. V skladu s skandinavsko tradicijo
sodoben estetski dizajn uspešno povezujemo z namensko uporabnostjo.

PRIVLAČNOST IN RAZLIČNI VZORCI
Ta linija izdelkov je na voljo v 14–20 oblikovanih različicah. Vsako leto na trgu predstavimo novo zbirko, z novimi, sodobnimi oblikovalskimi temami, zato ta kategorija zobnih
ščetk potrošnike zelo navdihuje in motivira.

NAMENSKA UPORABNOST
Na podlagi ugotovitve, da si ljudje zobe ščetkajo na različne načine, so v tej liniji različni
modeli – potrošniki lahko izberejo zobno ščetko, ki popolnoma ustreza njihovim potrebam.
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OPREDELILI SMO DVA NAČINA ŠČETKANJA:1
NAČIN ŠČETKANJA

TISTI, KI ŠČETKAJO NATANČNO		

TISTI, KI DRGNEJO

Oprijem
ščetke med
ščetkanjem
Oprijem s
konicami prstov

Prečni oprijem

• tanjše in dovolj dolgo držalo
• brez opore za palec
• dolg vrat
• manjšo glavo za lažje vodenje ščetke
• tako obliko ščetin, ki očisti tudi
težje dosegljiva mesta

Oprijem s pestjo

Ves čas enak
oprijem; močnejši
pritisk ščetke na
zobe

Spreminjanje
oprijema med
ščetkanjem;
natančno premikanje ščetke

Premikanje
ščetke med
ščetkanjem

Kaj mora
ščetka imeti

Oprijem s prsti

• udobno in debelejše držalo,
ki se lepo prilega dlani
• srednje veliko oz. veliko glavo
• tako obliko ščetin, da pri vsakem
potegu očisti zobe kar se
da učinkovito

NO

1

Na trg je prišla leta 2007
in je ŠE VEDNO najbolj
prodajana skandinavska
zobna ščetka.

1

DESIGN EFFEKT
NORSK DESIGNRÅD

AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

Nagrada za dobro oblikovanje
norveškega oblikovalskega
združenja

Biomehanske raziskave in videoanalize, ergonometrična oblikovna študija, Švedska
15

Tržni rezultati norveške
nagrade za oblikovanje
Norwegian Design

ZOBNA ŠČETKA

MODELI
INDIVIDUAL

SREDNJA

Individual Reach
• Oblikovana za tiste, ki ščetkajo temeljito,
imajo rahel oprijem in natančne gibe.
• Majhna glava in tanko držalo omogočata
dinamičen oprijem in temeljito čiščenje.
• Posebej oblikovane ščetine Pedex Spiral
Magic na konici ščetke omogočajo optimalno
čiščenje težje dosegljivih mest.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami.

Individual Clean
• Oblikovana je za tiste, ki imajo trden oprijem,
ščetkajo temeljito in močno pritiskajo.
• Srednje velika glava in debelejše držalo omogočata
dober oprijem in učinkovito čiščenje.
• Ščetine Pedex Spiral Magic in aktivna konica
ščetke omogočata visoko učinkovitost čiščenja.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami.
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MEHKA

Individual Reach

Individual Clean

17

ZOBNA ŠČETKA

Expert CLEAN

SREDNJA

Zobna ščetka Expert Clean je najbolj dovršena Jordanova ščetka.
Napredna tehnologija ščetin Clean tech™ omogoča brezkompromisno
učinkovito čiščenje zob.
• Srednje velika glava ščetke.
• Tehnologija ščetin Clean tech™.
• Ščetine GumCare™ na zunanjem robu ščetke za učinkovito
in nežno čiščenje roba dlesni.
• Aktivna konica za temeljito čiščenje zadnjih kočnikov.
• Poševne, navzkrižne in stopničasto prirezane ščetine
za učinkovito odstranjevanje zobnih oblog.
• Ergonomsko držalo in dober oprijem
– posebej oblikovan za učinkovito čiščenje.
• Moderen in sodoben dizajn v skladu
s skandinavskimi oblikovalskimi načeli.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi
ščetinami ter v petih različnih barvah.
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MEHKA
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ZOBNA ŠČETKA

Target
teeth & Gums

SREDNJA

S svojim tankim držalom in vbočenimi ščetinami z dvojnim delovanjem
je zobna ščetka Target Teeth & Gums oblikovana za posebno nežno
in učinkovito čiščenje zob in dlesni.
• Srednje velika glava ščetke.
• Tanko držalo za natančno ščetkanje omogoča
čiščenje vseh predelov ustne votline in nas navaja,
da med ščetkanjem manj pritiskamo.
• Aktivna konica omogoča čiščenje težje
dosegljivih mest, zlasti zadnjih kočnikov.
• Izbočene zunanje ščetine nežno očistijo rob dlesni.
• Zelo goste ščetine učinkovito odstranjujejo zobne obloge.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami
ter v 24 različnih dizajnih.
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MEHKA
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ZOBNA ŠČETKA

Target WHITE

SREDNJA

Zobna ščetka Target White z zob odstranjuje vsakodnevno
obarvanost in ohranja njihovo naravno belino.
• Srednje velika glava ščetke.
• Tanko držalo za natančno ščetkanje omogoča čiščenje vseh predelov
ustne votline in nas navaja, da med ščetkanjem manj pritiskamo.
• Ščetine WhitetechTM učinkovito odstranjujejo vsakodnevno obarvanost.
• Aktivna konica omogoča čiščenje težje dosegljivih mest, zlasti zadnjih kočnikov.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami ter z različnimi dizajni.
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MEHKA
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ZOBNA ŠČETKA

Target SENSITIVE
Zaradi svoje oblike, ki spominja na zobozdravstveni instrument, izredno
majhne glave, ki doseže vsa mesta v ustih, in tankega držala za natančno
ščetkanje je zobna ščetka Target Sensitive najbolj priljubljena pri zobozdravnikih.
Izjemno mehke ščetine s premerom 0,01 mm so učinkovite in nežne – oblika
omogoča globoko čiščenje medzobnih prostorov in roba dlesni.
• Majhna glava in izredno tanko držalo za natančno ščetkanje
omogočata optimalno vodenje ščetke, tudi po težje dosegljivih mestih.
• Izjemno tanke in mehke ščetine s premerom 0,01 mm
omogočajo učinkovito in nežno čiščenje sklenine in dlesni.
• Zelo goste ščetine.
• Na voljo z izjemno mehkimi ščetinami
in v 24 različnih dizajnih.
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ZELO
MEHKA
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ZOBNA ŠČETKA

Clean SMILE

SREDNJA

MEHKA

Zobna ščetka Clean Smile združuje kakovost z dizajnom. Za oblikovalsko odličnost
je leta 2016 dobila nagrado Red Dot, oblikoval pa jo je znani skandinavski oblikovalec
Andreas Engesvik. Odraža prava skandinavska načela oblikovanja ter združuje
namensko uporabnost s čistim in preprostim dizajnom.
• Srednje velika glava ščetke.
• Udobno ergonomsko držalo z oporo za palec.
• Kakovostne ščetine so narejene iz najlona 6/12,
ki učinkovito čisti in je izjemno vodoodporen.
• Enostaven, čist in funkcionalen dizajn Andreasa Engesvika.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami ter v različnih
sodobnih barvnih kombinacijah.

Oblikovalec:
Andreas Engesvik

»Navdihnile so me moderne skandinavske barve
in oblikoval sem zobno ščetko, ki je praktična za
uporabo. Ponaša se z lepo in preprosto estetiko,
uporabil pa sem samo en material. Mislim, da
bo polepšala vsako kopalnico.«
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ZOBNA ŠČETKA

Clean Between

SREDNJA

Zobna ščetka Clean Between očisti tudi težje dosegljiva mesta in pusti
izjemen občutek čistosti – nežno ščetkanje postane popolnoma nova izkušnja.
• Tehnologija DeepCleanTM – izredno
tanke ščetine s premerom 0,01 mm
za učinkovito in nežno ščetkanje.
• Udobno držalo, ki se lepo prilega
dlani, ter opora za palec za boljši
nadzor ščetkanja.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi
ščetinami ter v različnih barvah.
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MEHKA
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ZOBNA ŠČETKA

ADVANCED
CHANGE-ME TM

SREDNJA

Zobna ščetka Advanced ChangeMe uporabnika opomni, kdaj jo je
treba zamenjati. Ko modre ščetine po približno treh mesecih uporabe
zbledijo, je čas za zamenjavo ščetke.

PO 3 MESECIH

NOVA ZOBNA ŠCETKA

• Srednje velika glava ščetke.
• Učinkovito in popolno čiščenje:
- aktivna konica očisti težje dosegljiva mesta, zlasti zadnje kočnike;
- stopničasto prirezane ščetine učinkovito očistijo površino zob
(tudi medzobne prostore).
• Tehnologija ščetin ChangeMe™:
- preprost opomnik za potrošnika, da je treba ščetko zamenjati.
Zobozdravniki priporočajo zamenjavo ščetke vsaj na tri mesece.
• Udoben in dober oprijem: držalo ima gumijasto oblogo, prijetno na otip.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami ter v petih
različnih barvah.

30

MEHKA

ZOBNA ŠČETKA

TOTAL CLEAN

SREDNJA

Zobna ščetka Total Clean je oblikovana tako, da po ščetkanju
zob ni nobenega dvoma o čistoči zob in svežem dahu.
• Srednje velika glava ščetke.
• Čiščenje celotne ustne votline:
- aktivna konica bolje očisti težje dosegljiva mesta;
- nežne stranske ščetine učinkovito očistijo robove dlesni;
- strgalce za jezik odstrani bakterije in daje občutek čistoče in svežine.
• Tanko in izjemno lahko držalo preprečuje premočan pritisk med ščetkanjem.
Zaradi posebne oblike je ščetko preprosto voditi po ustih.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami ter
v štirih različnih barvah.
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MEHKA

ZOBNA ŠČETKA

Ultimate You

SREDNJA

Zobna ščetka Ultimate You je prava popestritev ustne nege.
Svetle fluorescentne barvne kombinacije so prava paša za oči
na vsaki kopalniški polici in privlačijo predvsem mlajše odrasle.
• Srednje velika glava ščetke.
• Aktivna konica učinkovito očisti težje
dosegljiva mesta, zlasti zadnje kočnike.
• Udobno, ergonomsko oblikovano držalo
z gumijasto prevleko za boljši oprijem.
• Na voljo z mehkimi in srednje trdimi ščetinami
ter v šestih igrivih fluorescentnih barvnih kombinacijah.
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MEHKA
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MEDZOBNI
PRIPOMOČKI

35

MEDZOBNI PRIPOMOČKI

O KATEGORIJI
IZDELKOV

Kategorija medzobnih pripomočkov obsega vse izdelke, ki jih potrebujemo za čiščenje
medzobnih prostorov, torej zobne nitke, držala z nitko in medzobne ščetke.
• Če zobnih oblog ne odstranjujemo dovolj pogosto,
se lahko razvije vnetje in pozneje tudi obolenje dlesni.
• Naši zobje imajo pet površin, zobna ščetka pa učinkovito očisti samo tri.
Za odstranjevanje zobnih oblog iz medzobnih prostorov moramo
zato uporabiti pripomočke, ki takšne ožje predele dosežejo.
Pravimo jim medzobni pripomočki.
• Če zobnih oblog ne odstranjujemo redno, otrdijo in
nastane zobni kamen, nazadnje pa tudi karies.
Območje neposredno pod stikom dveh zob je med
najbolj občutljivimi za nastanek kariesa. Na težje
dosegljivih mestih, na primer okrog zadnjih
kočnikov in na zadnjih ploskvah zob, se obloge
še hitreje naberejo.

3

Pri izbiri najprimernejšega medzobnega pripomočka upoštevajte naslednje:¹
• velikost medzobnih prostorov/vrzeli
• ali so vaši zobje in dlesni občutljivi
• ali so vaše dlesni začele odstopati
in je zobovina izpostavljena
• ali na vaših zobeh vsak dan nastajajo
madeži oz. obarvanost – morda pijete veliko
kofeinskih pijač oz. jeste veliko sadja

1

• ali imate vi (ali pa vaš otrok) slabše
motorične sposobnosti
• ali vam je udobje zelo pomembno
• ali ste noseči
• ali kadite in/ali so vaši zobje obarvani

Ameriška zobozdravstvena zveza American Dental Association, 2013
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MEDZOBNI PRIPOMOČKI

PREGLED IZDELKOV
OPIS

ZOBNA NITKA
Klasična zobna nitka temeljito
očisti medzobne prostore in
je med najbolj učinkovitimi
pripomočki, če tehniko čiščenja
z nitko dobro obvladate.

NITKA NA DRŽALU
Nitke na držalu so posebne nitke,
pritrjene na držalo, in odlična alternativa
klasični zobni nitki. So enostavne za
uporabo in priročne, zato uporabniki
nimajo zadržkov, kot jih imajo morda do
uporabe klasične zobne nitke.

IZDELKI JORDAN

EASY SLIDE
EASY CLEAN

EXPAND

3-IN-1

IZBERITE

WHITENING

IZDELEK

ZASE

EVERYDAY
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EASY REACH

MEDZOBNE ŠČETKE
Medzobne ščetke odstranijo obloge iz
medzobnih prostorov in ob robu dlesni,
zato so primerne za ljudi s širšimi
prostori med zobmi.

POSEBNI PRIPOMOČKI
Ob ortodontskem zdravljenju ali če nosite
zobni aparat, so ti izdelki oblikovani
posebej za to, da vam pomagajo vzdrževati
čistočo zob.

BRUSH BETWEEN (XS)

ŠCETKA ZA PROTEZE

BRUSH BETWEEN (S)

BRUSH BETWEEN (M)

INTERBRUSH

BRUSH BETWEEN (L)

(copasta šcetka)

BRUSH BETWEEN (XL)
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ZOBNA NITKA

Easy Slide

PRVOVRSTNO

UČINKOVITO
ČIŠČENJE

OZKI
PROSTORI

Jordanova zobna nitka Easy Slide se ne cefra, je preprosta za uporabo in učinkovita,
priporoča pa se ljudem z ozkimi medzobnimi prostori.
• Močna monofilamentna nit (politetrafluoretilen –
PTFE) je narejena iz samo enega vlakna, zato je čvrsta in se ne cefra.
• Je povoščena, da lažje zdrsne med zobe in pod rob dlesni.
• Prevlečena je z dvema učinkovinama:
- fluorom za krepitev zob in preprečevanje kariesa;
- aromo mete za občutek čistoče in svežine.
• Na voljo v dolžini 25 m.

Priporočljiva je za ljudi z ozkimi medzobnimi prostori, poleg tega pa je primerna
tudi za začetnike in otroke/najstnike.
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ZOBNA NITKA

Expand

PRVOVRSTNO

NEŽNO
ČIŠČENJE

SREDNJE
VELIKI
PROSTORI

Zobna nitka Jordan Expand je izjemno mehka, razširi se po celotnem medzobnem
prostoru ter ga tako učinkovito in nežno očisti.
• Izjemno mehek material, ki se razširi v vse smeri in tako očisti večjo
površino zoba v medzobnem prostoru kot pa klasična zobna nitka.
• Okrogla multifilamentna nit, kar pomeni, da vsebuje več prepletenih vlaken.
• Je povoščena, da lažje zdrsne med zobe.
• Prevlečena je z dvema učinkovinama:
- fluorom za krepitev zob in preprečevanje kariesa;
- aromo mete za občutek čistoče in svežine.
• Ker je večja, lahko vsebuje več učinkovin, zato čisti še bolj temeljito.
• Na voljo v dolžini 25 m.

Primerna je za večino ljudi, zlasti pa je učinkovita pri različno širokih in velikih medzobnih prostorih. Priporočljiva je tudi za ljudi z občutljivimi dlesnimi.
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ZOBNA NITKA

Whitening

PRVOVRSTNO

UČINEK
BELJENJA

SREDNJE
VELIKI
PROSTORI

Zobna nitka Jordan Whitening temeljito očisti in odstrani madeže v medzobnih prostorih.
• Narejena je iz dveh prepletenih multifilamentnih niti.
• Obe niti se med uporabo, pri stiku s slino, razširita ter učinkovito odstranita zobne
obloge in madeže iz medzobnih prostorov ter okrog roba dlesni, ki vsakodnevno
nastajajo zaradi uživanja različne hrane in pijač.
• Je povoščena, da lažje zdrsne med zobe.
• Prevlečena je z več učinkovinami:
- fluorom in ksilitolom za krepitev zob in preprečevanje kariesa;
- natrijevim bikarbonatom (soda bikarbona) za odstranjevanje madežev in oblog;
- tetranatrijevim difosfatom, ki kemično reagira z minerali v slini in oblogah
ter preprečuje nastanek zobnega kamna na površini zob;
- aromo mete za občutek čistoče in svežine.
• Ker je večja, lahko vsebuje več učinkovin, zato čisti še bolj temeljito.
• Na voljo v dolžini 25 m.

Priporočljiva je za ljudi s srednje širokimi medzobnimi prostori, za tiste,
ki pijejo veliko čaja, kave ali sadnih sokov, ter za kadilce.
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ZOBNA NITKA

Everyday

OSNOVNO

UČINKOVITO
ČIŠČENJE

SREDNJE
VELIKI
PROSTORI

Zobna nitka Jordan Everyday je klasična nitka dobre kakovosti.
• Nit je zelo tanka in okrogla, zato hitro zdrsne med zobe.
• Prevlečena je s tremi učinkovinami:
- prevleka iz akrilne emulzije preprečuje cefranje vlaken;
- vodoodporen vosek omogoča enostaven zdrs med zobe;
- vodotopen vosek vsebuje arome in fluor. Vosek se stopi v ustih in deluje kot
mazivo pri vstavljanju nitke v medzobni prostor, pri tem pa sprosti aromo in fluor.
• Vlakno 700 Dtex in multifilamentni najlon.
• Na voljo v dolžini 50 m.

Priporočljiva za ljudi, ki želijo dobro kakovost za ugodno ceno,
primerna pa je za vse medzobne prostore, tudi za zelo ozke.
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MEDZOBNI PRIPOMOČKI

NITKE NA
DRŽALU

Izvrstni pripomočki za nitkanje zob so tudi držala, na katera je pritrjena nitka.
Ta odlična alternativa klasični zobni nitki je preprosta za uporabo in praktična, zato
uporabniki nimajo zadržkov, kot jih imajo morda do uporabe klasične zobne nitke.
Pripomočki za nitkanje imajo veliko dodatnih prednosti:
• enostavna uporaba,
• očistijo zadnje kočnike,
• so priročni,
• starši menijo, da otroci lažje uporabljajo držala z nitko,
• so bolj higienični – za enkratno uporabo,
• so bolj higienični – s prsti ne gremo v notranjost ust,
• ni se treba posebej učiti tehnike.
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NITKA NA DRŽALU

Easy Reach
Flosser

PRVOVRSTNO

ZA OZKE
MEDZOBNE
PROSTORE

DOSEŽE TUDI TEŽJE DOSEGLJIVA MESTA IN TEMELJITO OČISTI OBLOGE MED ZOBMI
• Držalo v obliki črke Y, doseže in temeljito očisti
tudi zadnje kočnike, kjer je največ oblog.
• Nitka PTFE:
- je monofilamentna nit, kar pomeni, da se ne cefra,
- izredno močna,
- izjemno mehka in prijetna za dlesni,
- povoskana in hitro zdrsne med zobe,
- elastičen in upogljiv material.
• Zobna nitka ima aromo mete in v ustih pusti občutek čistoče in svežine.
• Konica tankega držala varno odstrani delčke hrane.

UPORABA
Priporočljivo za ljudi z ozkimi medzobnimi prostori,
za tiste, ki si zobe čistijo izredno natančno in temeljito,
ter ljudi z občutljivimi zobmi in dlesnimi.
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S pritiskom na držalo lahko zobno
nitko napnete. Napeta lažje zdrsne
v medzobni prostor.

NITKA NA DRŽALU

3in1 Flosser

PRVOVRSTNO

ZA OZKE
PROSTORE

Zobna nitka na držalu 3 in 1 Flosser je praktičen pripomoček, ki združuje tri lastnosti
v enem: zobno nitko, strgalo in zobotrebec.
Kakovostna nit je primerna za ozke medzobne prostore, za čiščenje širših medzobnih
prostorov pa je konica držala podobna zobotrebcu. Z oblikovanim strgalcem očistimo
tudi jezik.
Na voljo v ličnem pakiranju, da so vedno pri roki, medzobni prostori pa vedno očiščeni.
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1: ZOBNA NITKA
Kakovostna nit primerna
za ozke medzobne prostore.
Nežna do dlesni.

2: ZOBOTREBEC
Držalo s tanko konico
za čiščenje širših, težje dostopnih,
medzobnih prostorov.

3: STRGALO ZA JEZIK
strgalo za jezik odstrani
bakterije z jezika
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NITKA NA DRŽALU

Easy Clean
Flosser

PRVOVRSTNO

EASY CLEAN – DALJŠA DRŽALA Z NITKO ZA ENKRATNO UPORABO
• Ukrivljeno držalo z nitko v obliki črke Y:
- preprosto čiščenje medzobnih prostorov;
- tudi za težje dosegljiva mesta, zlasti zadnje kočnike;
- s pritiskom na vrh oboda nitka hitro zdrsne
v ozke medzobne prostore;
- prevlečena s fluorom za zaščito proti kariesu.
• Udobno držalo:
- zaradi daljšega držala ščetko bolje obvladujemo
in lažje dosežemo vsa mesta v ustih;
- nekateri uporabniki menijo, da je daljše držalo
bolj prikladno in enostavnejše za uporabo kot krajše;
- je ergonomsko oblikovano za boljši oprijem in obračanje ščetke,
z lahkoto pa očisti tudi težje dosegljiva mesta v ustih;
- hranimo ga v kozarcu v kopalnici, ob zobni ščetki.
• Nastavki na voljo v ekonomičnem pakiranju brez držala:
- okolju prijazno > manj odpadkov/manj uporabljene plastike;
- za večkratno uporabo jih vsakokrat oplaknemo;
- v vrečki z zadrgo in vedno pri roki.

Uporaba
• Zobno nitko nežno potisnemo v medzobni prostor in jo premikamo navzgor in
navzdol ob obeh zobeh ter pod robom dlesni. Ponovimo pri vsakem zobu.
• Za pritrditev nastavka z nitko postavite držalo na trdo površino.
Nežno s prstom pritisnite na vrat, da sprostite glavo držala.
• Nastavek obrnite tako, da je nitka zgoraj, ter ga postavite nad zarezo na glavi držala.
Poravnajte z zarezo in pritisnite nastavek navzdol, da se zaskoči.
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ZA VSE
MEDZOBNE
PROSTORE
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MEDZOBNI PRIPOMOČKI

MEDZOBNE ŠČETKE
• Medzobne ščetke so zelo učinkoviti pripomočki za čiščenje medzobnih prostorov,
zlasti večjih. Oblikovane so posebej za ljudi z zobnim aparatom, zobnimi vsadki,
obolenji dlesni, vnetji itd.
• Vse več je starejših ljudi, ki so ohranili svoje naravne zobe.
Zato se povečuje število mostičkov, kron in zobnih vsadkov.
• Kar tretjina otrok se obravnava v ortodontski ambulanti. Običajna starost, pri kateri
začnejo nositi zobni aparat, je 12–14 let, vendar pa se število odraslih z zobnim
aparatom prav tako povečuje.
• Če nosite zobni aparat, je pomembno, da zobe temeljito očistite, da se obloge
ne nabirajo med kovinskimi žičkami in okrog njih. Medzobne ščetke so oblikovane
tako, da čistijo tudi okrog nastavkov zobnega aparata in pod žičkami.
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MEDZOBNE ŠČETKE

Brush Between
• Edinstveno prirezane ščetine WaveCut™ za čim večje trenje in učinek ščetkanja.
• Zaradi svoje zožene oblike ščetka hitro zdrsne v medzobni prostor
in očisti tudi vogalčke okrog zob.
• S plastiko prevlečena žička je upogljiva in zato nežna do dlesni in sklenine.
• Mehko gumijasto držalo omogoča udoben in dober oprijem.
• S higienskim pokrovčkom za praktično shranjevanje.
• Praktična in prikladna vrečka z zadrgo z 10 medzobnimi ščetkami.
• Na voljo v različnih velikostih za različno velike medzobne prostore: XS, S, M, L in XL.
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IZDELKI
ZA OTROKE
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IZDELKI ZA OTROKE

KORISTNE INFORMACIJE

Mlečni zobje se začnejo
oblikovati že v maternici.
Tik za njimi se oblikujejo
že stalni zobje.

Prvi zobje zrastejo
pri približno 6 mesecih.
Temu pravimo izraščanje
zob in lahko boli ali
pa srbi.

Od 32 stalnih zob prvi
izrastejo zadnji kočniki,
ki jim včasih pravimo
‘šestice’.

Zadnji od stalnih zob,
pravimo jim tudi
‘modrostni zobje’,
izrastejo v poznih
najstniških letih.
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Otroci imajo 20 mlečnih
zob. Vse mlečne zobe
nato zamenjajo novi,
stalni zobje.

NASVETI
• Pomembno je, da med nosečnostjo dobro skrbimo za zobe. Raziskave so
pokazale, da lahko parodontalna bolezen poveča tveganje za prezgodnji
porod in nizko porodno težo.
• Pomembno je, da pričnemo otroku ščetkati zobe, takoj ko mu izraste prvi zob.
• Otrok ni tako spreten in gibalno sposoben kot odrasli, zato je pomembno,
da mu starši pomagajo pri ščetkanju vsaj enkrat na dan, dokler ne dopolni 12 let.
• Ščetkajte si zobe skupaj z otrokom in mu razložite, kaj počnete.
Ščetkajte 2 minuti zjutraj in zvečer.
• Ščetkajte nežno, z majhnimi krožnimi gibi ob robu dlesni.
• Uporabljajte pokazatelj količine zobne paste na zobni ščetki oz.
zobno pasto odmerite v količini zrna graha.
• Otroške zobne paste imajo manj fluora.
• Otroke motivirajo lepe barve in oblike, vse, kar je zabavno, in vse,
kar je novo. Starši naj izberejo zobno ščetko, ki bo otroka spodbujala k
(boljšemu) ščetkanju. Pri izbiri otroške zobne ščetke sta pomembni
kakovost in varnost.
• Navada umivanja zob se oblikuje že v otroštvu.
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IZDELKI ZA OTROKE

PREGLED
IZDELKOV

PRVOVRSTNA

0‒2 LETI

ZOBNE ŠČETKE

3‒5 LET

STEP 2

ZOBNE PASTE

STEP 1

KIDS
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OBLIKA

Od prvega zoba pri dojenčku do stalnih zob pri otroku – program Jordan
ponuja dobre rešitve za ustno higieno za vse življenje. Postopni sistem
»Step by Step« sledi otrokovemu razvoju. Ponuja vrsto otroških izdelkov
za ustno nego, ki pomagajo otrokom razviti dobre navade že od prvega
ščetkanja, saj se dobra ustna higiena začne že v zgodnjem otroštvu.
Nagrajeni izdelki Jordan naredijo ščetkanje zabavno in otrokom
pomagajo oblikovati dobre navade pri čiščenju zob.

6‒9 LET

5‒10 LET

STEP 3

GREEN CLEAN KIDS

JUNIOR
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IZDELKI ZA OTROKE

Step 1

0‒2 LETI

ZELO
MEHKA

Dobre navade čiščenja zob se začnejo že takrat, ko izraste prvi zobek. Kdaj bo izrasel prvi
mlečni zob, je različno od otroka do otroka, vendar pa morajo starši začeti ščetkati že
otrokov prvi zobek.
Posebna oblika zobne ščetke »Step 1« (1. stopnja) zagotavlja prijetno prvo izkušnjo
umivanja zob. Ima izjemno mehke ščetine, mehek gumijast obroček za žvečenje
in držalo, ki se prilega tako majhni kot veliki dlani. Zobna ščetka »Step 1«
je prvi korak do pravilne ustne nege dojenčka in za zdrave zobe.
Kratek vrat zobne ščetke preprečuje, da bi s ščetko segli pregloboko
v otrokova usta. Pri tej starosti otroku pri ščetkanju pomagajo starši,
zato je držalo zobne ščetke »Step 1« primerno tudi za odraslega.
Zobna ščetka »Step 1« je veselih in živih barv.
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Izjemno mehke ščetine

Pokazatelj količine zobne paste

Nežna do dojenčkovih prvih
zobkov in dlesni

Za nanos ustrezne količine
fluorirane zobne paste

Edinstvena oblika
Kombinacija zobne ščetke
in obročkov za grizenje

Ergonomsko držalo
Omogoča dober oprijem
otroške in odrasle dlani

Zaradi varnosti je bolje, da
otrok zobno ščetko uporablja
pod nadzorom staršev.

produkt design

Tržni rezultati norveške
nagrade za oblikovanje
Norwegian Design

59

IZDELKI ZA OTROKE

Step 2

3‒5 LET

MEHKA

Pri tej starosti otrok morda še ne razume, kako pomembno je redno čiščenje zob, zato
je za starše velik izziv, kako to otroku pojasniti in ga motivirati.
Zobna ščetka »3–5 let« je oblikovana posebej za čiščenje mlečnih zob. Zaradi okrogle
glave in mehkih ščetin je enostavna za čiščenje vseh zob.
• Okrogla glava z mehkimi ščetinami je oblikovana posebej za čiščenje
mlečnih zob, na njej pa je tudi pokazatelj količine zobne paste.
• Na voljo so modeli s peščeno urico, z okrasnim držalom
in prisesalnim nastavkom za pritrditev na ogledalo ter potovalnim
pokrovčkom za higienično shranjevanje na poti.
• Držalo omogoča udoben oprijem tako za otroke kot starše.
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Pokazatelj količine zobne paste

Občutljive ščetine

Za nanos ustrezne
količine zobne paste

Ščiti mlečne zobe

Vznemirljiv dizajn
Otroke motivira, da si
zobe ščetkajo dlje časa

Ergonomsko držalo
Držalo je primerno za
otroško in odraslo dlan
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IZDELKI ZA OTROKE

Step 3

6‒9 LET

MEHKA

V tej starosti otroci razumejo, zakaj si morajo umivati zobe, in so morda že obiskali
zobozdravnika. V tem obdobju je poseben izziv, saj ima otrok tako mlečne kot stalne
zobe. Zobje morda še niso lepo poravnani, zato imajo ščetine še pomembnejšo vlogo.
Zobna ščetka »6–9 let« je oblikovana tako, da otroku pomaga premagati vse izzive pri
ustni negi. Oblikovana samostojna konica doseže tako kočnike kot
težje dosegljiva mesta med zobmi ter dlesni – nobenih zob ali
drugih površin ne smemo izpustiti.
• Okrogle mehke ščetine z dodano samostojno konico za optimalno
sočasno čiščenje mlečnih in stalnih zob ter pokazatelj količine zobne paste.
• Obeski in prisesalni nastavek za pritrditev na ogledalo ali potovalni pokrovček.
• Okrogel oprijem za optimalno obračanje in čiščenje težje
dosegljivih mest – udobno za otroke in starše.
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Čarobna konica
Posebej oblikovana za sočasno
čiščenje mlečnih in stalnih zob

Pokazatelj količine zobne paste
Za nanos ustrezne
količine zobne paste

Ergonomsko držalo
Za optimalen oprijem
(za otroke in starše)
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ZOBNA ŠČETKA

GREEN CLEAN KIDS

PRVOVRSTNA

OBLIKA

Otroška zobna ščetka Green Clean Kids je primerna za starostno obdobje od 5 do 10 let.
Narejena je z namenom - za dobro našega planeta in ljudi. Skrbno izbrani reciklirani in
bio materiali vam omogočajo, da skrbite za zobe svojega otroka z vednostjo, da ste
naredili hkrati nekaj dobrega tudi za okolje.
• Narejena iz recikliranih materialov.
• Izjemna kombinacija funkcionalnosti in trajnostnih materialov,
oblikovalca Andreasa Engesvika.
• Z zelo mehkimi ščetinami ter v treh barvah.

Okolju prijazen
izdelek

Držalo iz reciklirane
plastike

Ščetine iz
100 % biomase
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IZDELKI ZA OTROKE

ZOBNA PASTA
Otroci imajo dvakrat več okušalnih brbončic kot odrasli. Nova linija otroskih zobnih
past Jordan ima blag, sadni okus, ki je vseč otrokom. Nežna in učinkovita zobna pasta
s posebno formulo za zaščito otroških zob pred kariesom.

OTROŠKA ZOBNA PASTA - JORDAN KIDS
Posebna formula za zaščito mlečnih zob. Zobna pasta ima blag sadni okus za občutljiva
otroška usta.

ZOBNA PASTA ZA MLADE - JORDAN JUNIOR
Stalni zobje potrebujejo več fluora kot mlečni, vendar imajo starejši otroci še vedno raje
zobne paste blagega okusa. Zobna pasta Jordan za mlade ima blag sadni okus, ki ga
otrok prepozna iz otroške zobne paste, ter posebno formulo za zaščito prvih stalnih zob.

PREDNOSTI JORDANOVIH ZOBNIH PAST ZA OTROKE IN MLADE:
• blag sadni okus, ki ga imajo otroci najraje
• zabavni in prepoznavni oblikovalski
elementi v kolekciji »Step by Step«
• nežna in učinkovita zobna pasta
• priporočena količina fluoridov
• ne poškoduje sklenine

KIDS

JUNIOR
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O ZNAMKI JORDAN

NAGRADE ZA
OBLIKOVANJE
Visoko postavljene strokovne standarde imajo Skandinavci že v naravi in načinu življenja.
Izdelki Jordan so tako vedno znova nagrajeni za vrhunsko oblikovanje. 		

2016

Nagrada: Red Dot Design Award 			

Jordan Clean Smile

2011

Norwegian Design Council/Nagrada za dober dizajn

Jordan Step 2 & 3

2009

Norwegian Design Council/Nagrada za ucinkovit dizajn

Jordan Individual

2008

Norwegian Design Council/Nagrada za dober dizajn

Jordan Individual

2007

Norwegian Design Council/Nagrada za dober dizajn

Jordan Go!

2005

Norwegian Design Council/Nagrada za dober dizajn

Jordan Step 1

2005

Nagrada: FORM 2005				

Jordan Step 1

2005

Nagrada: Red Dot Design Award		

Jordan Step 1

2003

Norwegian Design Council/Nagrada za dober dizajn

Jordan Click

1999

Nagrada: Red Dot Design Award			

Jordan Multi Action

1998

Norwegian Design Council/Nagrada za dober dizajn

Jordan Multi Action

1997

Nagrada za dober dizajn			

Jordan T14 Classic

1993

Norwegian Design Council/Nagrada za dober dizajn

Jordan Active Tip

DESIGN EFFEKT
NORSK DESIGNRÅD

AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

Nagrada za dobro oblikovanje
norveškega oblikovalskega
združenja

Tržni rezultati norveške
nagrade za oblikovanje
Norwegian Design

produkt design
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Nagrada za
odličnost oblikovanja
izdelkov
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Perhavčeva ul. 36
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 (0)2 460 53 42
E-pošta: info@flegis.si
www.flegis.si

www.zdrav-nasmeh.com
www.jordanslovenija.si
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