
PUC, PUC, HURRA!  
Szczotkuj ząbki z elmy i mexy
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Szczotkuj ząbki z elmy i mexy
PUC, PUC, HURRA!



 

 
 
 

3

Szczotkuj 
razem z nami!

Cześć! 
To my: elmy i mexy.

Szczotkowanie zębów jest dla nas 
ważne i sprawia nam dużo radości. 

Właśnie dlatego chcemy 
Cię tego nauczyć. 
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Minuty

 Szczotkujemy zęby zawsze rano 
i wieczorem przez 2 minuty. 
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Zrób to z nami w następujący sposób:
zacznij od szczotkowania powierzchni 

żujących, następnie powierzchni 
zewnętrznych i wreszcie powierzchni 

wewnętrznych zębów.
  1.

W przód i w tył:
żeby 

powierzchnie 
zębów

były czyste.

Zig-Zag:
Dokładnie 
szczotkuj 

powierzchnie 
wewnętrzne 

zębów.

3.

Do góry 
i do dołu:

czyszczenie 
powierzchni 

zewnętrznych 
jest proste.

2.
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Czy jesteś tak samo zadowolony jak my?
Pamiętaj, że Twoje ząbki, 

w przeciwieństwie do Ciebie, 
nie lubią słodyczy.

Postaraj się jeszcze raz wyszczotkować 
zęby po zjedzeniu lub wypiciu 

czegoś słodkiego. 



Zamiast słodyczy, spróbuj smacznego jabłka 
lub marchewki. To nasze nowe

ulubione zdrowe przekąski! 
Nasz dentysta i nasze zęby też bardzo je lubią!
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Czy byłeś już z rodzicami 
u dentysty?

 

My odwiedzamy go dwa razy do roku 
żeby nasze ząbki były zdrowe!
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Teraz czas na wspólne malowanie!
Pomóż elmy i mexy 
wymyć ich ząbki.
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Zawsze po porannym i wieczornym 
myciu zębów zaznaczamy 
to w naszym kalendarzu.

 

 

Pn      Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Pn      Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Pn      Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

To Twój kalendarz 
szczotkowania zębów:

= poranki = wieczory
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Mamy nadzieję, 
że szczotkowanie zębów 
razem z nami sprawiło Ci 

dużo radości! 

 

Możesz znaleźć nas także na opakowaniach 
pasty do zębów elmex® DLA DZIECI 

oraz na szczoteczkach do zębów elmex®.

 
 

Twoja elmy      Twój mexy              

Do zobaczenia!



Razem z nami

Akcja sponsorowana przez:

Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa 

  
   

Więcej informacji na www.elmex.pl

ciesz sie 
zdrowymi zabkami


