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O MARCE MIZUHA
Japoński producent SHINYEI KAISHA, korzystając z
wieloletniego doświadczenia w opracowywaniu włosia
szczoteczek
do
zębów,
stworzył
unikalną
linię
produktów do higieny jamy ustnej Mizuha Oral Care,
która wykorzystuje najwyższej jakości technologie
produkcyjne.
Poprzez
globalną
sieć
SHINYEI,
pragniemy
promować
zdrowe
nawyki
w
życiu
codziennym. Nazwa marki Mizuha odnosi się do tej
misji. W języku japońskim słowo Mizuha oznacza
zdrowe zęby i uśmiech.

PRODUKTY MIZUHA SĄ:

Wyprodukowane w Japonii

Bezpieczne i wysokiej jakości

Opracowane przy użyciu innowacyjnych, japońskich
technologii produkcyjnych

Praktyczne i funkcjonalne
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LINIA WAKKA
Pierwsze na świecie antybakteryjne szczoteczki do zębów z
czarną krzemionką.
Czyszczą zęby nawet bez użycia pasty
Stożkowe włosie sięga do przestrzeni międzyzębowych
oraz kieszonek dziąsłowych.

Czarna krzemionka wydobywana jest z obszaru zwanego „Drogą Mleczną”
w Hokkaido w Japonii. Wydziela dużą ilość antybakteryjnych anionów
usuwając złogi i płytkę nazębną, dzięki czemu zęby są czyste i lśniące.
Podczas szczotkowania krzemionka wydziela ciepło, które poprawia
kondycję dziąseł. Stożkowe włosie sięga do trudno dostępnych obszarów
takich jak przestrzenie międzyzębowe oraz kieszonki dziąsłowe. Można
używać także z pastą. Wyprodukowane w Japonii.

Ząb
Stożkowe
włosie
Dziąsło

Kieszonka
dziąsłowa

Płytka
nazębna

Dostęp kieszonek dziąsłowych
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Wynik testu na usuwanie płytki nazębnej

WAKKA
Kompaktowa główka i stożkowe włosie pozwalają na wygodne
czyszczenie trudno dostępnych miejsc takich jak przestrzenie
międzyzębowe.
Włosie zawierające czarną krzemionkę o właściwościach
antybakteryjnych
Czyszczą zęby nawet bez użycia pasty
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Kolor uchwytu

Różowy, niebieski, czarny, przeźroczysty

Materiał uchwytu

PS

Włosie

Stożkowe

Materiał włosia

PBT

Opakowanie

Papierowe pudełko + uchwyt

Ilość szt. w kartonie

100 szt.

WAKKA LIGHT
Proste opakowanie i wysoki poziom usuwania płytki nazębnej
umożliwiają wygodne mycie zębów
Przystępna cena
Pudełko umożliwia promocje w punkcie zakupu
Włosie
zawierające
czarną
krzemionkę
o
właściwościach
antybakteryjnych
Czyszczą zęby nawet bez użycia pasty
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Kolor uchwytu

Różowy, niebieski, czarny, przeźroczysty, zielony

Materiał uchwytu

PS

Włosie

Stożkowe

Materiał włosia

PBT

Opakowanie

Torebka plastikowa, pudełko o poj. 100 szt.

Ilość szt. w kartonie

100 szt.

LINIA MISWAK

Pierwsza na świecie szczoteczka, której włosie zawiera
sproszkowany korzeń z drzewa arakowego Miswak oraz
naturalną ceramikę.
Korzeń z drzewa arakowego Miswak jest od kilku tysięcy lat
stosowany w krajach bliskiego wschodu do pielęgnacji
jamy ustnej i zębów. Wykazuje działanie antybakteryjne i
wybielające oraz odświeża oddech.
Naturalna
ceramika
to
rodzaj
łupku
kwarcowego
produkowanego tylko w prefekturze Aichi w Japonii. Jest
wytrzymałym
materiałem
o
wysokiej
odporności
na
ścieranie, ciepło i czynniki chemiczne. Ma wyjątkowe
właściwości czyszczące, usuwa złogi i płytkę nazębną.
Unikatowa kombinacja sproszkowanego korzenia z Miswak i
naturalnej
ceramiki
oferuje
zupełnie
nową
koncepcję
szczoteczek do zębów.

Ząb
Stożkowe
włosie
Dziąsło

Kieszonka
dziąsłowa

Płytka
nazębna

Dostęp kieszonek dziąsłowych
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Wynik testu na usuwanie płytki nazębnej

CRYSTAL MISWAK
Pierwsza na świecie szczoteczka zawierająca włosie
wzbogacone w Miswak.
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Kolor uchwytu

Różowy, niebieski, przeźroczysty

Materiał uchwytu

PS

Włosie

Stożkowe

Materiał włosia

PBT

Opakowanie

Pudełko z uchwytem

Ilość szt. w kartonie

180 szt.

LINIA OCEAN FAMILY
Urocze, wesołe i oryginalne postacie z życia morskiego
Mizuha są częścią dziecięcych szczoteczek do zębów
Crystal Marines z serii Ocean Family. Pomagają one w
promowaniu spontanicznego i przyjemnego szczotkowania
zębów dla dzieci.
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LINIA OCEAN FAMILY
SZCZOTECZKI CRYSTAL MARINES
Zabawne uchwyty w kształcie zwierzaków morskich sprawią, że dzieci
będą cieszyć się czasem spędzonym na mycie zębów.
Włosie zawierające czarną krzemionkę skutecznie usuwają kamień
nazębny nawet przy samej użyciu wody
Odpowiednie dla dzieci, które nie lubią zapachu lub smaku pasty do
zębów lub dopiero zaczynają samodzielnie szczotkować zęby.
Czyszczą zęby nawet bez użycia pasty
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Postać

Delfin, wieloryb, pingwin, złota rybka

Kolor uchwytu

Różowy, niebieski

Materiał uchwytu

PET

Włosie

Stożkowe

Materiał włosia

PBT

Opakowanie

Pudełko z uchwytem

Ilość szt. w kartonie

180 szt.

SZCZOTECZKI PORTABLE
Czyszczą zęby nawet bez użycia pasty
Wersja podróżna z etui
Włóż do torby i myj zęby gdzie chcesz bez potrzeby używania pasty
(np. w podróży, w biurze, w szkole, na kempingu)
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Kolor uchwytu

Zielony, niebieski

Materiał uchwytu

PS

Włosie

Stożkowe

Materiał włosia

PBT

Opakowanie

Pudełko z uchwytem

Ilość szt. w kartonie

180 szt.

CZYŚCIK DO JĘZYKA
Potwierdzone efekty oczyszczania języka na Japońskim
uniwersytecie w Hiroszimie
Dwa rodzaje wymiennych główek czyszczących
w zależności od miejsca języka (powierzchnia i bok)
Wyprodukowane w Japonii
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Kolor uchwytu

Różowy, niebieski

Materiał uchwytu

MBS/ Elastomer

Opakowanie

Blister

Ilość szt. w kartonie

72 szt.

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
Kanagawa Dental University
Kanagawa Dental University jest jednym z
najbardziej
prestiżowych
uniwersytetów
stomatologicznych
w
Japonii.
To
tu
zostały przeprowadzone testy szczoteczek
Mizuha
z
czarną
krzemionką.
Cenne
doświadczenie i wiedza profesorów tej
uczelni przejawia się w rozwoju nowych,
wysokiej jakości produktów w dziedzinie
higieny jamy ustnej.

Prof. Tsukinoki
Wiceprezes i profesor
Kanagawa Dental
University. Prof. Tsukinoki przeprowadził
testy
i
sporządził
raport
dotyczący
skuteczności usuwania płytki nazębnej z
czarnych
włókien
krzemionkowych
w
szczoteczkach
Mizuha.
Jest
cenionym
profesorem
stomatologii
w
Japonii,
znanym również z Japońskich czasopism i
telewizji.

Bezpieczna japońska fabryka
Szczoteczki do zębów Mizuha produkowane
są w Japonii, w fabryce o kontrolowanej
jakości,
pod
ścisłymi
warunkami
sanitarnymi. Produkcja w Japonii pozwala
na zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej
jakości produktów. Fabryka, wyposażona w
najnowsze maszyny tuftingowe, posiada
zintegrowany system produkcji. Umożliwia
to produkcję w bezpiecznym,
kontrolowanym środowisku i
dostosowywanie do masowej produkcji.
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KONTAKT

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Ul. Zaściankowa 90/1A
Warszawa 02-989
e-mail: info@dornwell.pl
tel. 516 709 848, 22 834 66 30
www.dornwell.pl

PRODUCENT:

Shinyei Kaisha/ Industrial Products Div
77-1,Kyomachi, Chuo-ku, Kobe City, Japan
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