
Linia produktów do higieny jamy ustnej

Pomagamy dzieciom na wszystkich etapach ząbkowania
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Nawyki dotyczące higieny jamy ustnej 
należy kształtować od pierwszych miesięcy 

życia, jeszcze przed pojawieniem się 
pierwszego ząbka.

Produkty niezbędne do dbania o doskonałą 
higienę jamy ustnej muszą być: 

• funkcjonalne i bezpieczne 
• kolorowe i atrakcyjne wizualnie dla dzieci 

• dostosowane do potrzeb dziecka na każdym   

 etapie ząbkowania.

Bardzo duże znaczenie ma zapobieganie 
gromadzeniu się bakterii  

oraz kształtowanie u dziecka dobrych 
nawyków dotyczących higieny jamy ustnej 

 już od samego początku.
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ETAPY ZĄBKOWANIA

ZANIM POJAWIĄ SIĘ ZĄBKI
W tym okresie zaleca się, aby mama czyściła 
dziąsła dziecka po każdym karmieniu. Oprócz 
kształtowania dobrego nawyku higienicznego, 
dziecko oswaja się w ten sposób z samym 
procesem czyszczenia jamy ustnej, co ułatwi  
w przyszłości mycie zębów.

GDY WYRZYNAJĄ SIĘ ZĄBKI 
Etap przygotowania do wyrzynania się zębów 
charakteryzuje się drobnymi, choć uciążliwymi 
problemami, jak nabrzmiałe dziąsła czy 
rozdrażnienie. Dzieci odczuwają rosnącą potrzebę 
gryzienia, dlatego gryzaki przynoszą im ulgę.
 

KIEDY POJAWIĄ SIĘ PIERWSZE ZĄBKI  
Mniej więcej w 6. miesiącu życia pojawiają się  
u dziecka pierwsze mleczne zęby.  
Rodzic powinien szczotkować dziecku zęby, 
pokazując, że utrzymywanie higieny jamy ustnej 
to fajna zabawa.

 

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

Linea oral care 

BEGINNING 
 

DATA: 6 giugno 2013 CLIENT: FASE III PROGETTO: Oral Care 

ILLUSTRAZIONE: il dentino è 
ancora sotto la gengiva. 

MESSAGGIO: “non sono ancora 
nato ma ho già bisogno di 
essere curato” 

ILLUSTRAZIONE: la mamma 
pulisce le gengive del bebè con 
il ditale 

 

Linea oral care 

ILLUSTRAZIONE: il dentino sta 
spuntando 

MESSAGGIO: “è il momento di 
spuntare, e ho tanta voglia di 
mordere” 

ILLUSTRAZIONE: il bambino 
mordicchia il dentaruolo sotto 
la supervisione della mamma/ 
mentre la mamma si lava i denti 
momento dell’igiene orale 

 

TRAINING 

DATA: 6 giugno 2013 CLIENT: FASE III PROGETTO: Oral Care 

Linea oral care 

ILLUSTRAZIONE: i dentini sono 
spuntati 

MESSAGGIO: “ora che sono 
spuntato ho bisogno di essere 
pulito. Spazzolami tutti i giorni 
con l’aiuto della mamma” 

ILLUSTRAZIONE: la mamma 
spazzola i denti al bambino  

 

EXPERT 
 

DATA: 6 giugno 2013 CLIENT: FASE III PROGETTO: Oral Care 
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NOWA LINIA PRODUKTÓW 
DO HIGIENY JAMY USTNEJ, 

która pomaga dziecku 
na każdym etapie rozwoju
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Wszystkie produkty stworzono we współpracy ze specjalistami, 
aby pomagały dzieciom na każdym etapie ząbkowania.

ETAPY ZĄBKOWANIA – MIESIĄC ŻYCIA
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Specjalista

Uczeń

Początkujący

Nowa linia produktów Chicco do higieny jamy ustnej pomaga 
dbać o dziąsła i zęby dziecka na każdym etapie jego rozwoju
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ETAP 1 – POCZĄTKUJĄCY
Szczoteczka na palec

Z MIĘKKIEGO SILIKONU 
pasuje na palec rodzica

Z BARDZO MIĘKKIMI WYPUSTKAMI 
delikatnie czyści i masuje dziąsła dziecka

Silikonowa szczoteczka na palec jest doskonała do dbania o higienę 
jamy ustnej dziecka od pierwszych dni jego życia.  

Usuwa resztki mleka i bakterie z dziąseł dziecka i pomaga 
kształtować nawyk czyszczenia zębów.

  



7

4
m+
SP

ECJALISTA

   
PO

CZĄTKUJĄCY    
   U

CZEŃ

ETAP 2 - UCZEŃ
Szczoteczka do dziąseł

Dzięki zaokrąglonej główce z masującymi wypustkami szczoteczka 
przynosi ulgę dziąsłom dziecka w okresie ząbkowania.  

Ponieważ ma kształt zwykłej szczoteczki do zębów, przyzwyczaja 
dziecko do codziennego dbania o higienę jamy ustnej.

MAŁA, ZAOKRĄGLONA GŁÓWKA 
SZCZOTECZKI Z MASUJĄCYMI 
WYPUSTKAMI Z BARDZO MIĘKKIEJ 
GUMY przynosi ulgę podrażnionym 
dziąsłom. Idealna, kiedy dziecko 
odczuwa rosnącą potrzebę gryzienia

ŁATWA W UŻYCIU dzięki 
ergonomicznemu kształtowi  
i szerokiej antypoślizgowej rączce

OZNACZONE  
MIEJSCE  
NA KCIUK

OSŁONKA 
ZAPEWNIAJĄCA 
BEZPIECZNE 
KORZYSTANIE  
ZE SZCZOTECZKI
utrzymuje ją  
w bezpiecznej 
odległości od 
tylnej ściany 
jamy ustnej 
dziecka
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ETAP 3 - SPECJALISTA
Szczoteczka do zębów

Dzięki niedużej główce, stworzonej z myślą o małej buzi dziecka,  
oraz bardzo miękkim włóknom delikatnie czyszczącym jego dziąsła i zęby, 
szczoteczka jest doskonała do higieny jamy ustnej malucha. Ergonomiczny 
kształt szczoteczki ułatwia jej trzymanie zarówno rodzicom, jak i dziecku. 

Doskonała do mycia już pierwszych mlecznych zębów.

ŁATWA W UŻYCIU
dzięki ergonomicznemu 
kształtowi, szerokiej 
antypoślizgowej rączce  
i oznaczonemu miejscu 
na kciuk

MAŁA GŁÓWKA Z WĄSKĄ 
SZYJKĄ, aby dotrzeć  
do najbardziej oddalonych 
miejsc w buzi dziecka

PLASTIKOWA 
NAKŁADKA
dla utrzymania 
higieny 
szczoteczki

BARDZO MIĘKKIE, 
ZWĘŻANE WŁÓKNA 
delikatnie 
czyszczą dziąsła  
i pierwsze zęby 
dziecka
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Szczoteczka jest dostępna w TRZECH KOLORACH  
z zabawnymi dekoracjami, dzięki czemu  

MYCIE ZĘBÓW TO FAJNA ZABAWA.
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Chicco oferuje pełną linię żeli i past do zębów  
potrzebnych dzieciom w poszczególnych etapach  
ząbkowania, od pojawienia się pierwszego ząbka (etap 2).

ŻEL NA ZĄBKOWANIE I PASTY DO ZĘBÓW

WIELOFUNKCYJNY ŻEL NA ZĄBKOWANIE
Etap przygotowujący do wyrzynania zębów charakteryzuje się drobnymi, 
choć uciążliwymi problemami, jak nabrzmiałe dziąsła czy rozdrażnienie. 
Wielofunkcyjny żel na ząbkowanie Chicco doskonale łagodzi podrażnione 
dziąsła dziecka.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć niewielką ilość żelu na szczoteczkę zakładaną na palec  
i delikatnie masować podrażnione dziąsła dziecka. Aby uzyskać dodatkowe 
chłodzące działanie produktu, na 30 minut przed użyciem należy umieścić  
żel w lodówce.
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ETAP 2 - UCZEŃ (wyrzynanie ząbków)

RUMIANEK
Dzięki swoim właściwościom kojącym przynosi 
natychmiastową ulgę podrażnionym dziąsłom.

KSYLITOL
Składnik oczyszczający i odkażający śluzówkę 
jamy ustnej, jest również znany z właściwości 
antybakteryjnych.
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ETAP 2 - UCZEŃ (wyrzynanie ząbków)

PASTY DO ZĘBÓW CHICCO
W celu zapewnienia kompleksowej higieny jamy ustnej Chicco oferuje dwie 
pasty do zębów o bezpiecznym składzie:   

• KSYLITOL zapobiega powstawaniu próchnicy 

• DELIKATNA FORMUŁA zmniejszająca ryzyko zniszczenia mlecznych zębów 

• BEZ FLUORU

• BEZ KONSERWANTÓW 
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ETAP 3 – SPECJALISTA  
(pojawiają się pierwsze ząbki)

JABŁKOWO-BANANOWA 
Idealna dla dzieci, 
które poznają  
pierwsze smaki

TRUSKAWKOWA 
Idealny smak  
dla starszych dzieci  
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PRODUKTY DOSTOSOWANE  
DO WIEKU DZIECKA
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Specjalista

Uczeń

Początkujący

ETAPY ZĄBKOWANIA – MIESIĄC ŻYCIA

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Nowa linia produktów Chicco do higieny jamy ustnej
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Chicco oferuje 3 różne zestawy odpowiadające 
potrzebom dziecka od pierwszych miesięcy życia. 

Każdy zestaw pomaga dziecku przychodzić kolejne 
etapy ząbkowania.

ZESTAW DO HIGIENY JAMY USTNEJ

ZESTAW 
POCZĄTKOWY 

ZESTAW 
TRENINGOWY 

Szczoteczka  
na palec  

i 
Wielofunkcyjny

żel na ząbkowanie

Szczoteczka  
masująca dziąsła 

i 
 Szczoteczka do zębów
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DOSTĘPNE  

W 3 KOLORACH

Szczoteczka do zębów i Truskawkowa pasta do zębów  
w ładnym, zabawnym etui.

ZESTAW SPECJALISTY
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JAK MYĆ ZĘBY DZIECKA:

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Linea oral care 

DATA: 11 giugno 2013 CLIENT: FASE III PROGETTO: Oral Care 

szczotkuj zęby 
okrężnymi 
ruchami

Linea oral care 

DATA: 11 giugno 2013 CLIENT: FASE III PROGETTO: Oral Care 

szczotkuj zęby 
trzonowe

•    O higienę jamy ustnej należy dbać od pierwszych dni życia dziecka. Regularnie czyść dziąsła 
dziecka za pomocą szczoteczki zakładanej na palec, już przed pojawieniem się pierwszego ząbka; 

•   Zacznij stosować szczoteczkę do zębów od razu po pojawieniu się pierwszego ząbka; szczotkuj zęby 
okrężnymi ruchami; 

•  Myj dziecku zęby po każdym posiłku, aby przywracać właściwe pH w jamie ustnej; 

•  Myj dziecku zęby do 3. roku życia, stopniowo ucząc je samodzielnego szczotkowania; 

•   Ogranicz dziecku spożywanie słodkich produktów, szczególnie w nocy i w sytuacji, gdy nie masz 
możliwości umycia mu zębów; 

•   Rodzice powinni dawać dziecku dobry przykład, myjąc zęby regularnie i zachęcając je  
do naśladowania wykonywanych czynności.

Prof. Luca LEVRINI 
Orthodontist
President of the Degree Course
in Dental Hygiene University of Insubria

WSKAZÓWKI I RADY,



Biuro i Showroom Chicco
ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 290 59 90
www.chiccopolska.com, info.pl@artsana.com,           Chicco Polska,


