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Frimerke

Gjør det morsomt, enkelt og riktig!
Praktisk og rimelig avtale for barnehager
Dentaco as, Kanalveien 51c, 5068 Bergen, e-post: dentaco@online.no
Telefon: 55 29 66 21 Telefaks: 55 29 69 07 www.tannpuss.no

Nye undersøkelser viser at småbarna har fått dårligere tannhelse.
Årsakene er blant annet for lite tannpuss, mange mellommåltid og
mye sukker. En forutsetning for god tannhelse er sunne spisevaner
og god tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig. Men dette
er ikke alltid like lett å få til i praksis.

Hvordan

Vi tilbyr en praktisk og fleksibel ordning hvor barnehagen
får tilsendt tannbørster, tannpasta og motivasjonsmateriell
to ganger i året. Det er ingen bindingstid.
Vi satt sammen en pakke som består av:
· Dr. Barman’s Superbrush tannbørste. Med denne
tannbørsten kan barna pusse tennene selv og samtidig
få god pusseeffekt. Børsten pusser tre sider av tennene
samtidig. Tannbørsten er kommet best ut i en rekke
internasjonale undersøkelser fordi den er så enkel og
effektiv i bruk. Tannbørsten har vunnet flere
internasjonale priser

Antall barn:

I de fleste barnehager spiser barna ett eller flere måltider hver
dag. Når frokosten spises i barnehagen, går barna glipp av
den obligatoriske tannpussen hjemme. Det gir gode tider for
tanntroll!

barnehage

Hvorfor

· Zendium Første Tann tannpasta. Dette er en
skånsom tannpasta tilpasset de aller yngste barna.
Tannkremen har en mild og naturlig smak og
inneholder anbefalt fluormengde. Zendium inneholder
ikke irriterende såpe. Barna får to minituber hver.

E-post:

Dentaco og Zendium tilbyr et prisbelønnet opplegg som har vært
prøvd ut i flere barnehager gjennom mange år. Erfaringene er
svært positive for både ansatte, foreldre og barn.

Telefon:

Enkel løsning

Mer informasjon?
Se www.tannpuss.no eller kontakt Dentaco as:
Telefon: 55 29 66 21
Telefaks: 55 29 69 07
E-post: dentaco@online.no

Postnr./-sted:

Barna og foreldre er oftest svært motiverte for å starte med
tannpuss i barnehagen. Tannpuss krever litt innsats fra ansatte
i starten, men etter hvert som faste rutiner innarbeides blir
tannpussen en naturlig del av hverdagen.

Bestilling foretas ved å sende inn skjemaet under eller å benytte
Internett: www.tannpuss.no

Adresse:

For å sikre god tannhelse er det viktig at barna innarbeider gode
pussevaner så tidlig som mulig. Barnehagen er en fin arena for
læring og legger grunnlaget for mange gode vaner i den daglige
hygienen.

Tannbørste + 2 tuber tannpasta koster NOK 29,- per barn i
halvåret. Dette inkluderer frakt og motivasjonsmateriell.

dette vil vi prøve!

Gøy læring

Rimelig

JA

Tannpuss er foreldrenes ansvar, men kanskje kan barnehagen hjelpe
til?

Årsavtale uten bindingstid

I tillegg til dette må barna ha et tannglass hver og en hylle til å
sette utstyret på. Mer informasjon om hvordan dette kan gjøres
finner du på www.tannpuss.no

Enkeltbestilling

Kontaktperson:

· Motivasjonsmateriell som kan brukes i pedagogisk sammenheng. Materiellet er utarbeidet av Norsk Tannvern og bygger på
Brontus figuren som har vært på Barne-TV.

