
Dinţi sănătoşi pentru o viaţă sănătoasă!

TIENS - Gama de produse 
pentru igienă orală



Ştiaţi că există ziua dedicată igienei 
orale şi dinților sănătoşi?

20 Septembrie

Importanţa igienei orale



Mestecare

Vorbire

Aspect

Contribuie la starea generală 
de sănătate a organismului

Protejaţi-vă dinţii şi menţineţi-i sănătoşi

Funcţiile dinţilor



Copii şi tineri:

Prevenirea căderii dinţilor

Adulţi:

Prevenirea paradentozei

Puncte cheie ale îngrijirii dinţilor



Noua generaţie de produse impune noi 
standarde în domeniul îngrijirii orale

Fără fluor

TIENS - Gama de produse pentru igienă orală



• Efect  anti-carie
• Sigură şi eficace

U SMILE – PASTA DE DINŢI PENTRU COPII



Copilăria este o perioadă critică pentru 
creştere şi dezvoltare

Cea mai întâlnită boală a cavităţii bucale 
la copii este caria dentară

Îngrijirea dinţilor începe din copilărie

U SMILE – PASTA DE DINŢI PENTRU COPII



Vinovatul pentru producerea cariilor:

Bacteria Streptococcus mutans

Procesul de formare a cariilor



Cel mai sigur
agent anti-carie

Compoziţia pastei U SMILE



Imunoglobulina (IgY)

Extrasă din gălbenuşul oului de
găină

Are un important efect inhibitor
asupra streptococcus mutans ce există în placa dentară

IgY – Mai este numită substanţa anti-carii

Ce este IgY?



Streptococcus mutans (principalul agent patogen în 
formarea cariei dentare) îşi pierde proprietăţile 
aderente şi corozive sub acţiunea IgY

Bacteriile orale necesare nu sunt afectate

- IgY

- Streptococcus mutans

Mecanismul de acţiune anti-carii al IgY

• Sigur
• Eficace

Principiul de acţiune

http://www.gettyimages.cn/newsr.php?local=true&searchkey=25042�
http://www.gettyimages.cn/newsr.php?local=true&searchkey=25042�


Caracteristicile produsului

• sigurFără fluor

• eficaceIngredient unic 
anti-carii → IgY

• Special conceput 
pentru copii

Aspect tentant
alb şi roşu

• Gust proaspăt şi 
dulceAromă de căpşuni



Prevenirea paradentozei

U SMILE - Pasta de dinţi pentru adulţi



Cât timp te aştepţi să te poţi baza pe dinţii tăi?

Esenţial: prevenirea paradentozei

U SMILE - Pasta de dinţi pentru adulţi



Dureri ale dinţilor

Sângerări gingivale

Inflamări gingivale, supurări

Căderea dinţilor

Gură uscată, respiraţie urât mirositoare

Sănătatea dentară, o prioritate!

Simptomele paradentozei



Factori de risc pentru dantură

Stres provocat de 
igiena 

defectuoasă
• Depuneri
• Tartru
• Food impaction
• Faulty 

restoration

Bacterii orale

• Piogenic coci
• Bacili spiralaţi 

sau fusiformi
• Leptotrichia
• Gram-coci şi 

bacili 
(Streptococcus
mutans este 
principalul agent 
patogen al cariilor 
dentare)

Aliniamentul 
congenital al 

dinţilor

• Dinţi neregulaţi
• Dinţi lipsă
• Vârfuri 

proeminente

Factori fizici

• Boli fiziologice
• Anxietate, furie



Paeonolul - efect anti-inflamator, anti-alergic gingival şi 
Analgezic

Carbonatul de Stronţiu - Recunoscut de comunitatea 
internaţională pentru proprietăţile sale desezitivizante 
datorate compoziţiei anti-acide

Reduce efectele factorilor nocivi şi sensibilitatea dinţilor

Caracteristicile produsului
Ingrediente inovatoare, eficace şi sigure:



Ingredient principal: Cortex Moutan Radicis

Acţiune dovedită împotriva bacteriilor cavităţii bucale

Activează circulaţia sanguină şi elimină stazele la 
nivelul gingiilor

Substanţă sigură, fără toxicitate şi efecte secundare

Paenolul

Studiile clinice au arătat faptul că pasta de dinţi cu 
Paeonol are rezultate excelente în tratarea efectelor 
paradentozei şi simptomelor hipersensibilităţii dentare.

Principiul de acţiune



Carbonatul de Stronţiu

Reduce sensibilitatea dentinei 

Promovează circulaţia sanguină la nivel 
gingival, previne afecțiunile gingiei

Este o sare de stronţiu care poate fi absorbită de smalţul 
dinţilor şi dentină pentru a le îmbunătăţii capacităţile anti-
acide. 

Principiul de acţiune



Curăţă dinţii şi le 
conferă culoarea 

naturală

Fortifică dinţii şi 
gingiile

Îmbunătățește 
capacităţile anti-acide 

şi antialergice ale 
dinţilor

Elimină bacteriile, 
previne apariția cariilor 
şi a inflamaţiilor orale

Întăreşte smalţul 
şi previne uzura 

prematură a 
dinţilor

Aromă de mentă, 
respiraţie 

proaspătă, de 
lungă durată

Caracteristicile produsului



Diferenţe Pasta de dinţi TIENS TIENS - U Smile, pasta de 
dinţi pentru adulţi

TIENS - U Smile, pasta de 
dinţi pentru copii

Specificaţiile 
produsului

Concepul invator de igienă orală, de la TIENS
Mai sigur, fără fluor

Tradiţia păstrării sănătăţii 
şi extractele Medicinei
Tradiţionale Chinezeşti se 
reunesc pentru a conferi 
protecţia dentară perfectă

Reuneşte tehnologiile ultra-
moderne şi conceptele 
tradiţionale

Inhibă dezvoltarea 
bactertiană, nu conţine 
fluoruri pentru a proteja 
sănătătea copiilor

Eficacitate Anti-inflamator Prevenţia paradentozei Sigur şi eficace

Ingrediente
Sarcandra, Honeysuckle, 
Wild chrysanthemum
flower

Paeonol, săruri de stronţiu Immunoglobulină（IgY）

Specificaţii 135 g 135 g 60 g
Culoarea pastei Verde Albastru Alb şi roşu

Consumatori 
ţintă Toţi consumatorii

Cei cu predispoziţie pentru 
paradentoză şi smalţ 
deteriorat

Copii şi adolescenţi

Recapitulare:



Îndepărtează 
reziduurile 
alimentare

Îndepărtează 
placa dentară

Elimină 
bacteriile din 

cavitatea 
bucală

PERIAJUL

Periajul dentar - cea mai eficientă metodă de 
a preveni şi controla bolile cavităţii bucale



Unghiul dintre 
periuţă şi suprafaţa 
dinţilor este de 45°

Trebuie periate 
toate suprafeţele 

dinților

Este necesar şi 
periajul riguros al 

limbii

Cele 3 Reguli ale periajului corect:
La 3 minute după masă
De 3 ori pe zi
Câte 3 minute, de fiecare dată

Periajul corect



Dinţi sănătoşi pentru o viaţă 
sănătoasă!

Vă mulţumesc

天狮口腔护理系列
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