Публикувано клинично изследване:
Колежът по дентална медицина към университета в
Саскачеван, Канада проведе анонимно, кръстосано клинично
изследване сред 80 ученици (момчета и момичета) на възраст
13-16 години. Целта на проучването беше да се сравни
способността на йонната четка за зъби Soladey да премахва
зъбна плака с друга, която изглежда по идентичен начин
(контролна четка), но със пръчица, направена от синтетична
смола, вместо от полупроводник. Те били разделени на две
групи и в продължение на 3 седмици използвали четките за
зъби в съответствие с указанията на производителя. И двете
групи ползвали малко количество стандартна паста за зъби,
предоставена за изследването. Резултатът от проучването
показва, че четката за зъби Soladey има по-добра способност
(от контролната четка без полупроводник) да премахва
зъбната плака, особено тази върху външната повърхност на
зъбите - разположена към бузите или устните.
Hoover JN, Singer DL, Pahwa и P Komiama K:
Клинична оценка на четката за зъби преобразуваща
светлинна енергия
J Clin Periodontal 1992: 19: 434-436
Департаментът по обществена и профилактична дентална
медицина на Стоматолгичния университет Нипон в Токио
направи проучване с 60 жени – дипломирани студенти по
детална хигиена. Едната група (32) използвала Soladey, а
другата група (28) - обикновена четка за зъби (контролна).
Оралната хигиена на изследваните жени била проследена чрез
пет стандартни теста на първата, втората и третата седмица
от началото на експеримента. След третата седмица било
на лице значително подобрение на гингивита (възпаление на
венците, характеризиращо се със зачервяване и подуване)
и на оралната чистота на групата, използвала Soladey, в
сравнение с контролната група.
Motö Niwa and Masaomi Kukuda: Клинично проучване
върху контрола на зъбната плака, осъществено чрез четка
за зъби снабдена с TiO2 полупроводник, преобразуващ
светлинната енергия.
Shigaku Vol 77 No 2: August 1989 p 598-606
За повече информация относно публикуваните изследвания
вижте www.soladey.com

Предимства от използването на Soladey-eco
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Процесът на йонизация се активира лесно от светлина и вода
(слюнката е достатъчна, когато сте извън къщи)
Пръчицата от титаниев диоксид произвежда йони, които
разрушават плаката
Лесна за използване навсякъде, подобрява зъбната хигиена
По-лекото търкане предотвратява нараняването на зъбите
и венците
Без или с минимално количество паста за зъби
Използвайте соления разтвор Соле от хималайска каменна
кристална сол като вода за уста
Действа и върху упоритите дентални петна, подпомага
избелването на зъбите

•
		
•
		
•
•
		

Удобна за съхранение в колата, чантата или кутията за обяд
на детето
Идеална за пътуване, къмпинг, използване на открито и
навсякъде, където няма вода
Почиства и освежава протези и брекети
Лека и удобна за пренасяне, не изисква електричество
или батерии

•
		
		
•
		
		
•
		
•
		

Изследвания показват, че тази йонна четка за зъби е поефективна срещу плаката по труднодостъпни повърхности
на зъбите
Поради йонното действие, слюнката придобива естествено
антибактериално свойство, което продължава дори след
четкането на зъбите
Спомага и за намаляване на кариесите и лошият дъх,
причинени от бактериите
Клинично доказано е, че подпомага възстановяването на
венците по естествен път

•
		
•
		
•
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Дръжката на четката за зъби и пръчицата от титаниев
диоксид могат да се използват цял живот
Сменяемата глава е икономична (подменянето се препоръчва
на всеки 2-3 месеца)
Сменяемите глави намаляват пилеенето на ресурси
Допринася за пестенето на вода

Преимущества на Soladey-eco

Ефективност на Soladey-eco

Soladey-eco щади околната среда

Използва се ежедневно
от милиони доволни хора по цял свят!
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Оригиналната, популярна и революционна
светлинно-активираща се японска четка за
зъби притежава изключителна способност да
премахва плаката - доказана чрез клинични
изследвания, за които може да се открие
публикувана информация.

Революция в денталната грижа!
На пръв поглед изглежда като обикновена
четка за зъби. Но задълбочено изследване
разкрива пръчица от титаниев диоксид със
сменяема глава с власинки, разположена
върху

дръжка,

светлината,

която

произвежда

активирана

от

електрони.

Те

подпомагат премахването на зъбната плака и
подобряват оралната хигиена.
В Япония годишно се продават над 2 милиона
Soladey-eco четки за зъби и 5 милиона
сменяеми глави!

Как действа
Изложена на какъвто и да е светлинен източник
(флуоресцентната лампа в банята, обикновена крушка
или слънчева светлина), фоточувствителната титаниева
пръчица на Soladey-eco преобразува светлината в
негативно заредени електрони (йони). Пръчицата
освобождава тези йони, които, при взаимодействие със
слюнката, привличат положителните (водородни) йони от
киселината в зъбната плака.
След това киселината се неутрализира и плаката се разпада научен подход към по-здрава и чиста устна кухина!
Пастата за зъби не е задължителна, за разлика от водата
(слюнката), която е активната съставка – устната хигиена
сега става не само натурална, но и икономична!

Как се използва Soladey-eco
След намокряне на власинките и полупроводника
с вода, четкайте зъбите си леко и старателно по
същия начин, както с обикновена четка за зъби. Ако
желаете, можете да сложите минимално количество
паста за зъби върху власинките, въпреки че със
Soladey-eco това не е необходимо. Уверете сe, че
винаги има подходящ източник на светлина (естестве
или изкуствен) върху полупроводниковата пръчица, тъй
като тя е нужна за активирането й. Ако е необходимо
устата може да бъде леко отворена, докато четкате.
Хималайската каменна кристална сол, под формата
на Соле (1% разтвор), е отлична вода за уста и гаргара.
Подпомага справянето с афти, инфекции на венците и
избелва зъбите. Може да се използва като алтернатива
на пастата за зъби заедно с четката Soladey-eco.
Дръжката и пръчицата могат да ви служат години
наред, ако полагате внимателна грижа за тях.
Необходимо е само да заменяте главата с власинките,
която не е скъпа. Това означава,че цената на
Soladey-eco е сравнима с цената на обикновена
четка за зъби.

