VIL DU HA’ SUNDE TÆNDER

OG VÆRE SEJ?
DIT SMIL ER DIG!

VIND EN
KLASSEFEST
Scan koden
med din mobil
Læs mere om konkurrencen
på bagsiden

mobione.dk/colgate

VIDSTE DU...
...at hajen hele tiden får nye tænder? På den måde har den altid et knivskarpt
tandsæt parat, når et bytte skal angribes. Nogle hajer
udskifter mere end 30.000 tænder i løbet af livet.

...at elefantens fortænder – stødtænderne – er elefantens vigtigste værktøj? De
bruges blandt andet til at vælte træer og til at grave efter
vand og rødder med, men også til at jage fjender væk med.
Men også kindtænderne er livsvigtige. Uden dem kan
elefanten slet ikke tygge.

...at han-hjortesvinet har jordens mest mystiske tænder. Overmundens
hjørnetænder trænger ud gennem huden og krøller
i en bue ind mod panden, mens undermundens hjørnetænder vokser ud foran ansigtet. Eksperter gætter på,
at det er en slags scoretænder, så hannen kan
gøre indtryk på hunnen.

...at krokodillen kan gå i månedsvis uden at spise? Dens tænder kan hverken bide eller tygge, men bruges kun til at gribe og
holde fast om byttet med. Krokodillen snurrer rundt
om sig selv, så kødet fra byttet ryger af i store
lunser.

BØRST TÆNDER APP
Har du børn mellem 2 og 5 år så prøv Colgates nye
børst tænder app. Send sms med COLGATE til 1220
så modtager du et link til download. Koster alm.-trafiktakst.

KUNNE DU FORESTILLE DIG...
NE J VE L!

… at m ob ilt el ef on en
ku n vi rk ed e om
on sd ag en ?

Tæ nd ern e ska l vir ke
hve r da g. Din e bliv end
e
tæ nd er ska l ho lde
hel e live t, hvo r tit
bø rst er du din e?

NEJ VEL!

…at spille fodbold
eller rundbold
uden en bold?

Tandbø rste og tandpa sta
hører samme n,
så børste r du tænde r
med fluorta ndpast a?

… at gå i ba d
og ku n va sk e
de n en e st or et å?

Lig eso m det er vig tig t at
vas ke
hel e kro pp en, når du er
i bad ,
er det ogs å vig tig t at bø
rst e alle
tæ nde rne . Hu ske r du at
bø rst e alle tæ nde rne ren
e
– ogs å de bag ers te?

NE J VE L!

NEJ VEL!

… at ve rd en va r
he lt ud en sl ik ,
so da va nd , ka ge r
og an de t sø dt ?

At spise sødt en gang imellem
er okay. Det er sundes t for
tænder ne hvis du kan holde det
til fest og fredag sslik.
Så hvorda n husker du at
give dine tænder fridage
fra slik og sukker ?

fem tips

1.

Børst tænde r på dit barn 2 gange HVER DAG helt
frem til dit barn er 10–12 år.

2.

Brug tandp asta med fluor og en BLØD TANDB ØRST E
med et LILLE HOVE D, der let kan
komm e rundt overa lt.

3.

Løft LÆBE R OG KINDE R væk fra tænde rne, så du kan
se, hvor du børste r.

4.

Lav et system , så du huske r at børste ALLE TANDFLADE R OG OVER GANG E mellem tænde r og tandk ød.

5.

Dit barn skal IKKE SKYLL E MUND EN efter tandb ørstningen , men bare spytte oversk ydend e tandp asta ud,
så du ikke skylle r den besky ttende flour væk.

VIND

EN KLASSEFEST
MED COLGATE

Hos Colgate elsker vi rene bisser, vi er derfor blevet i så
godt humør af al den tandbørstning ved rekordforsøget,
at vi udlover en masse seje præmier.
Hovedpræmien er en fest til dig og dine klassekammerater sponsoreret af Colgate.
Sådan vinder du:
Scan koden med din mobil – svar på spørgsmålet og
registrer dit mobil nr. så ser du med det samme, om du
har vundet.

mobione.dk/colgate

Husk at spørge mor og far først. Har du ikke
selv en mobil, kan du spørge om du må låne deres.
Hovepræmien er 10.000 kr. i sponsorat til en klassefest eller skoleudﬂugt og udbetales
til skolen, som vinderen går på. Derudover udloves der 20 design-it batteritandbørster og 20 sæt med lækre produkter til tænderne (værdi ca.
50 kr. per stk.) Vinderne udtrækkes løbende dog senest 1. november 2012.

