AQUAFRESH®, bulgăraşii şi alte elemente sunt mărci
înregistrate ale grupului de companii GlaxoSmithKline.

Informaţii personale pentru paşaport
Nume:

Cum se utilizeaza
acest pasaport

Data naşterii:
Băieţel
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Unde locuiţi?
Care este culoarea preferată?

sau

Dumneavoastră şi copilul puteţi să utilizaţi acest
paşaport atât acasă cât şi atunci când mergeţi la medicul
dentist. Paşaportul de bulgăraş conţine informații
referitoare la îngrijirea orală a copiilor, sfaturi privind
periajul dentar, activităţi distractive atât pentru cei
mici cât şi pentru cei mari. Vizitele la medicul dentist
sunt foarte importante iar noi vrem să le facem cât mai
frumoase. Toate aceste activităţi sunt utile în orice etapă
a creşterii copilului.

Fetiţă

Care este animalul preferat?

Detalii referitoare la dinţişorii mei

Este indicat să duceţi copilul la medicul dentist de două
ori pe an, începând cu vârsta de aproximativ 6 luni. Nu
uitaţi să luaţi paşaportul de fiecare dată, pentru a ține
evidența fiecărei vizite şi a celor viitoare.

Primii dinţişori de lapte mi-au apărut atunci când aveam vârsta
de

În acest pașaport există locuri unde copilul poate obţine
autograful medicului dentist şi unde acesta din urmă
poate pune o ştampilă după fiecare vizită.

Am

Echipa Aquafresh®

După ce îmi vor fi ieşit toţi dinţişorii definitivi,
voi avea
dinţişori

Descarcă acum aplicația “Periază-te cu Bulgăraş” de pe App Store
pentru IOS şi Play Store pentru Android.

r

oare la îngrijirea dinţilo
Pentru informaţii suplimentare referit
copilului dumneavoastră, accesaţi

www.aquafresh.ro

dinţişori de lapte

Zâna Măseluţă mi-a făcut o vizită la data de
ZZ / LL / AAAA

Îmi periez dinţişorii de

ori pe zi

DENTIST
VIZITA LA MEDICUL

NUME: Milky
CULOAREA PREFERATĂ: Albastru

PARAFA MEDICULUI
DENTIST

COMENTARII:

DATA:
AUTOGRAFUL MEDICULUI DENTIST

URMĂTOAREA VIZITĂ:
DENTIST
VIZITA LA MEDICUL

PARAFA MEDI
CULUI DENT
IST

COMENTARII:

Faceţi cunoştinţă cu Milky!
Este cel mai mic dintre bulgăraşi. Deşi are o vârstă fragedă, ştie cât de importantă este îngrijirea dinţilor.
Milky are doar un dinţişor, însă peste ceva timp va avea 20 de dinţişori de lapte!!

DATA:
AUTOGRAFUL MEDICULUI DENTIST

URMĂTOAREA VIZITĂ:

DENTIST
VIZITA LA MEDICUL

NUME: Lilly
CULOAREA PREFERATĂ: Roşu

PARAFA MEDICU
LUI

DENTIST

COMENTARII:

DATA:
AUTOGRAFUL MEDICULUI DENTIST

URMĂTOAREA VIZITĂ:
VIZITA LA MEDICUL
DENTIST
IST
CULUI DENT
PARAFA MEDI

COMENTARII:

DATA:
Faceţi cunoştinţă cu Lilly!
Este bulgăraşul de vârstă mijlocie şi este cea mai sensibilă!
Şi ce poate fi mai frumos decât faptul că îi place să rezolve problemele! Ştie aproape totul despre îngrijirea
dinţilor şi gingiilor şi adoră să îşi perieze dinţişorii de două ori pe zi!

AUTOGRAFUL MEDICULUI DENTIST

URMĂTOAREA VIZITĂ:

DENTIST
VIZITA LA MEDICUL

NUME: Billy
CULOAREA PREFERATĂ: Verde

PARAFA MEDICU
LUI

DENTIST

COMENTARII:

DATA:
AUTOGRAFUL MEDICULUI DENTIST

URMĂTOAREA VIZITĂ:
VIZITA LA MEDICUL
DENTIST
IST
CULUI DENT
PARAFA MEDI

Faceţi cunoştinţă cu Billy – cel mai mare dintre bulgăraşi!
Billy este mereu plin de energie şi îi place să încerce lucruri noi. Inimos din fire, Billy este întotdeauna
alături de bulgăraşii mai mici şi îi place să îi arate lui Milky cum să îşi perieze dinţii. Billy ştie că, pe măsură
ce creşti, dinţişorii vor cădea şi vor creşte alţii noi – iar dacă eşti norocos, Zâna Măseluţă îţi va face o vizită!

COMMENTS:

DATE:
AUTOGRAFUL MEDICULUI DENTIST

URMĂTOAREA VIZITĂ:

ii?

Unde sunt bulgaras

Bifează fiecare bulgăraş după
ce îl identifici în imagine.

Lumea bulgăraşilor este un loc
magic care se află în spatele
oglinzii tale din baie. Acolo trăiesc
bulgăraşii - Milky, Lilly şi Billy.
Bulgăraşii se ascund în Lumea
bulgăraşilor.
Îi vezi pe Milky, Lilly şi Billy?

le!

Gaseste diferente

Găseşte cele 5 diferenţe
între cele două imagini!

Traseul periutei
Billy şi-a pierdut periuţa … Dă-i o
mână de ajutor pentru a o găsi!

e
Lucruri interesant lelor
despre dintii anima
Billy

Dinţii animalelor
sunt diferiţi de cei
ai oamenilor.
Forma acestora
depinde de ceea
ce mănâncă.

Dintii
iepurasilor
cresc
continuu.

Animalele care se
hrănesc cu plante
(erbivore) au dinţi
plaţi.
Animalele care se
hrănesc cu carne
(carnivore) au dinţi
ascuţiţi.

Periuta lui Billy

le pot
Crocodililor
la
creste pana
pe
i
nt
3000 de di
ta
ra
du
toata
vietii.

Tigrii au mai
putini dinti
decat un
caine.

Vizitele tale la medicul dentist
Data

Ora

Cauza

Medic
dentist

Nume

Milky adoră să își
perieze dinţii și să
coloreze!

Nume
Și Lilly adoră să își
perieze dinţii și să
coloreze!

Nume
Și Billy adoră să își
perieze dinţii și să
coloreze!

Gama de produse Aquafresh pentru copii

Îngrijirea dinţilor şi a gingiilor copiilor prin periaj regulat este foarte importantă încă din momentul apariţiei dinţilor copilului.
Încercaţi noile produse Aquafresh® Milk Teeth - pastă şi periuţă de dinţi concepute de către experţi stomatologi special
pentru copiii cu vârsta între 0 şi 2 ani.
Protecţia oferită de pasta de dinţi Aquafresh® Milk Teeth este potrivită nevoilor copilului ajutând la menţinerea dinţilor
puternici şi gingiilor sănătoase*, iar gustul plăcut încurajează periajul regulat.
Pasta de dinţi Aquafresh® Milk Teeth oferă îngrijire blândă dinţilor de lapte datorită unui nivel redus de abraziune şi protecţie
împotriva cariilor.
*prin periaj regulat de două ori pe zi

Dinţii de lapte ai copilului păstrează spaţiile pentru dinţii permanenţi care aşteaptă în gingie momentul erupţiei.
Stratul subţire de smalţ de pe suprafaţa acestora face ca dinţii de lapte să fie mai vulnerabili, iar de îngrijirea
corectă a acestora depinde sănătatea danturii definitive.
Încercaţi noile produse Aquafresh® Little Teeth – pastă şi periuţă de dinţi concepute de către experţi
stomatologi special pentru copiii cu vârsta între 3 şi 5 ani. Folosirea lor încurajează obiceiurile
sănătoase de periaj şi ajută la protejarea primilor dinţi, atât de valoroşi.
Protecţia oferită de pasta de dinţi Aquafresh® Little Teeth este potrivită nevoilor copilului ajutând la menţinerea
dinţilor puternici şi gingiilor sănătoase* , iar gustul plăcut încurajează periajul regulat.
Pasta de dinţi Aquafresh® Little Teeth oferă îngrijire blândă dinţilor de lapte datorită unui nivel redus de
abraziune şi protecţie împotriva cariilor.

Periuţa de dinţi Aquafresh® Milk Teeth soft 0-2 ani este
concepută pentru o curăţare blândă a
dinţilor copilului şi pentru a reduce riscul rănirii gingiilor.
Are capul mic, perii moi şi gâtul flexibil.

Periuţa de dinţi Aquafresh® Little Teeth soft 3-5 ani poate
transforma periajul într-o activitate
distractivă. Are capul mic, perii moi şi gâtul flexibil.

*prin periaj regulat de două ori pe zi

Noua apă de gură Aquafresh® My Big Teeth 6+ ani este
concepută de experţi stomatologi pentru a proteja dentiţia
copiilor.
Cu toate că dinţişorii permanenţi nou apăruţi ai copilului tău pot părea puternici, smalţul dinţilor copilului este mai vulnerabil
la apariţia cariilor. Între vârsta de 6 si 13 ani dinţii definitivi înlocuiesc dinţii de lapte. În această perioadă coexistă atât dinţi de
lapte, dinţi permanenţi cât şi spaţii libere pentru noii dinţi. Această neuniformitate a danturii, împreună cu disconfortul cauzat
de erupţia dinţilor definitivi fac ca periajul dentar să fie mai dificil, ceea ce poate duce la apariţia plăcii bacteriene.
Încercaţi noile produse Aquafresh® My Big Teeth – pasta de dinţi, periuţa de dinţi şi apa de gură concepute de experţi
stomatologi pentru a proteja dentiţia copiilor, mai ales în această perioada în care începeţi să îi încurajaţi să îşi îngrijească
singuri dantura.
Protecţia oferită de pasta de dinţi Aquafresh® My Big Teeth este potrivită nevoilor copilului ajutând la menţinerea dinţilor
puternici şi gingiilor sănătoase* , iar gustul plăcut încurajează periajul regulat.
*prin periaj regulat de două ori pe zi

Periuţa de dinţi Aquafresh® My Big Teeth soft 6+ este
concepută pentru copii peste 6 ani, având peri
de lungimi diferite care pătrund în spaţiile interdentare. Are
capul mic, perii moi şi gâtul flexibil.

• Protecţie cu fluor pentru dinţi puternici
• Întăreşte şi protejează smalţul dentar
• Protecţie împotriva cariilor
• Gust plăcut pentru copii
• Ambalaj şi formă plăcute pentru copil
• Formulă fără alcool şi fără zahăr
Transformă periajul şi folosirea unei ape de gură într-o activitate
distractivă pentru ca cel mic să aibă o igienă orală zilnică
adecvată.

Dinti puternici pentru
tot restul vietii!
Poţi face multe lucruri pentru a avea dinţi puternici
şi sănătoşi!

Periaza-i de doua ori pe zi

Foloseşte o periuţă şi o pastă de dinţi potrivite
pentru vârsta ta.

Mergi la medicul dentist de doua ori pe an
Controalele regulate sunt cea mai bună metodă
pentru a depista problemele din timp.

Alimentatie sanatoasa

Există alimente precum laptele şi brânza care sunt
bogate în calciu, acesta fiind benefic pentru dinţi și
oase.
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Curăţă fiecare dinţişor cu o
mişcare circulară blândă, dinspre
gingie spre vârful dinţișorului.
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