
 

Soladey-eco йонна 
четка за зъби   
Активираща се от светлината 
японска четка за зъби по 
революционна технология

На пръв поглед може да прозвучи странно, но 
понякога технологиите могат да се използват за 
намиране на естествени решения. Йонната четка за 
зъби Soladey-eco е прекрасен пример за това. Тази 
иновативна четка за зъби преобразува светлинната 
енергия в йони, които спомагат за разграждането на 
зъбната плака и това прави устната кухина по-чиста 
и по-здрава. Паста за зъби не е необходима. 
Активната съставка е собствената ви слюнка. Така 
оралната хигиена е не само натурална, но и 
икономична! 

Как действа 

При излагане на някакъв източник на светлина 
(флуоресцентно осветление в банята, обикновена 
електрическа крушка или слънчева светлина), 
чувствителната към светлина титанова пръчица на 
Soladey-eco преобразува светлината в отрицателно 
заредени електрони (йони). Отделените от пръчицата 
йони се смесват със слюнката и привличат 
положителните (водородни) йони от киселината в 
зъбната плака. В резултат киселината се 
неутрализира и плаката се разгражда. 

Ключови предимства 

ü Ефективно отстранява плаката, 
особено от труднодостъпни 
повърхности на зъбите.  

ü Отделените в слюнката йони имат 
естествено антибактериално 
действие, което продължава и след 
приключването на миенето на 
зъбите.  

ü Бори се с бактериите и така може 
да намали кариесите и да 
допринесе за предотвратяване на 
лош дъх в устата.  

ü Допринася за естественото 
поддържане на здрави венци.  

ü Може да се използва навсякъде. 
Носете четка за зъби Soladey-eco в 
чантата, с която ходите в спортната 
зала, в колата, когато отивате на 
къмпинг и т.н.  

ü Дръжката на четката за зъби и 
пръчицата от титанов диоксид 
могат да се използват цял живот.  

ü Активира се от светлина. Не са 
нужни батерии.  

ü Допринася за пестенето на вода. 
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Използване на йонна четка за зъби Soladey-eco 

Намокрете власинките и полупроводника с вода и четкайте зъбите си старателно, без да 
оказвате натиск, по същия начин, както с обикновена четка за зъби. Ако желаете, може да 
сложите върху власинките съвсем малко от любимата си паста за зъби, въпреки че това не 
е необходимо, когато използвате Soladey-eco. 

Грижете се върху пръчицата от полупроводниковия материал винаги да пада достатъчно 
светлина (от естествен или изкуствен източник), защото това е задължително условие за 
активиране на процеса. Ако е необходимо, отворете леко устата си, докато миете зъбите 
си. 

След като приключите, може да изплакнете устата си, ако желаете, въпреки че това не е 
необходимо. 

 

Прибавете AquaSource 
хималайска каменна кристална 
сол за още по-голяма полза 

Използвайте AquaSource хималайска 
каменна кристална сол под формата на 
Соле (1% разтвор), която е прекрасна вода 
за уста. Всекидневното изплакване на 
устата и правене на гаргара с тази 
естествена каменна сол може да спомогне 
за справянето с афти и инфекции на 
венците и за избелване на зъбите. Може 
да се използва също така като 
алтернатива на пастата за зъби при миене 
с четката за зъби Soladey-eco. 

Сменяеми глави, с които 
четката може да се използва 
години наред 

При добри грижи дръжката на четката и 
пръчицата от титанов диоксид могат да 
издържат многогодишна употреба. 
Препоръчително е да сменяте главата на 
четката на всеки 2-3 месеца. Главите се 
сменят лесно и се предлагат на съвсем 
разумна цена. Това означава, че може да 
използвате Soladey-eco на цена, 
съпоставима с цената на обикновените 
четки за зъби. 

Доказани резултати 

Ефективността на йонна четка за зъби Soladey-eco се доказва от две клинични 
изследвания. В Япония всяка година се продават повече от 2 000 000 четки за зъби 
Soladey-eco и над 5 000 000 сменяеми глави! 
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Изпитване 1 

Сляпо двупосочно кръстосано клинично изпитване, проведено от Колежа по стоматология 
към Университета на Саскачеван, Канада, с 80 подрастващи от двата пола на възраст 
между 13 и 16 години. 

Целта на проучването е да сравни ефективността на отстраняването на плака на Soladey-
eco с четка за зъби със същия външен вид, но чиято пръчица е имитация, направена от 
синтетична смола (контролна четка) вместо от полупроводниковия материал. 

И двете групи са посъветвани да използват четките в съответствие с инструкциите на 
производителя в продължение на три седмици с малко раздадена от организаторите на 
проучването стандартна паста за зъби. Резултатите от изпитването сочат, че четката за 
зъби Soladey-eco отстранява плаката по-добре, особено от букалните1 повърхности на 
всички зъби, от контролната четка без полупроводника. 

Hoover JN, Singer DL, Pahwa P and Komiyama K: Clinical evaluation of a light energy 
conversion toothbrush. J Clin Periodontal 1992: 19: 434-436 

Изпитване 2 

Проучването е осъществено от Отдела по превантивна и обществена дентална медицина 
при Nippon Dental University в Токио с 60 студентки по дентална хигиена. Едната група (32) 
използва Soladey-eco, а другата, контролната група (28), използва конвенционални четки 
за зъби. Състоянието на устната кухина на участничките се изследва след първата, втората 
и третата седмица посредством пет стандартизирани теста. След третата седмица се 
наблюдава значително подобрение на гингивита2 и оралната чистота в групата, 
използвала Soladey-eco, в сравнение с контролната група. 

Motö Niwa and Masaomi Kukuda: Clinical 
Study on the control of dental plaque using 
photo energy conversion in a toothbrush 
equipped with a TiO2 semiconductor. 
Shigaku Vol 77 No 2: August 1989 p 598-606 

1 Външните повърхности на зъбите, най-
близо до бузите или устните. 

2 Възпаление на венците, характеризиращо 
се със зачервяване и подуване.
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Обобщение 
Йонната четка за зъби Soladey-eco преобразува светлинната енергия в йони, които 
спомагат за разграждане на зъбната плака и това прави устната кухина по-чиста и по-
здрава. Паста за зъби не е необходима. Активната съставка е собствената ви слюнка.   

Soladey-eco може да се използва навсякъде. Активира се от светлина и не се нуждае от 
батерии. Доказала е ефективността си за отстраняването на плака, особено в 
труднодостъпни части. Отделените в слюнката йони имат естествено антибактериално 
действие, което продължава и след приключването на миенето на зъбите. 

Йонната четка Soladey-eco е доказала ефективността и икономичността си. В Япония всяка 
година се продават повече от 2 000 000 четки за зъби Soladey-eco и над 5 000 000 
сменяеми глави! 

Предлагат се в различни цветове: син, оранжев, червен, зелен, лилав и жълт. 

Сменяемите глави са: средно меки, меки и детски.  

За да откриете пълната информация за 
хранителните стойности на всички продукти на 
AquaSource (съставки, указания, алергени и 
предупреждения, ако е приложимо), моля, посетете 
нашия уебсайт www.aquasource.net 
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