
Vejledning for brug af Soladey ION5 tandbørste 

Start med at fugte børste og titaniumstangen med vand (spyt er tilstrækkeligt udendørs - se 

bemærkning *1 nedenfor). Herefter børstes alle overflader på tungen uden at bruge tandpasta, og 

især som det første om morgenen efter mavesyre har akkumuleret sig på tungen under søvnen. Børst 

fra bagsiden af tungen (ikke i halsen!) frem til spidsen af tungen. Du kan se misfarvning på børsten 

(som er koncentrerede bakterier og ophobning af syrer), sørg for at skylle børsten med vand flere 

gange for at fjerne disse bakterier. 

Når du føler børsten og tungen er tilstrækkeligt rene, kan du arbejde på tandoverfladerne. Der vil nu 

være mindre koncentration af bakterier i munden. Husk på, at tungen generelt bærer det meste af 

mundens bakterier! 

Fortsæt nu med at børste dine tænder let og grundigt på samme måde, som med en almindelig 

tandbørste. Koncentrer dig om at kontakte tænderne i stedet for at anvende kraft. Dette er grunden 

til vi anbefaler brug af soft børstehovedet. I modsætning til en traditionel tandbørste, behøver du 

ikke at børste med magt. Derfor vil et soft type børstehoved trænge ind i mellemrum mellem 

tænderne effektivt, og uden at børsten spreder sig. Børstningen vil også blive lettere for dit tandkød 

og hjælpe med at bekæmpe tandkødsbetændelse (Gingivitis)(tandkødssygdomme / vigende 

tandkød). 

 

*1 Bemærk: Spyt er tilstrækkeligt til tandbørstning udendørs, men i dette tilfælde vil vi ikke 

anbefale dig at børste tungen udendørs uden du har en kilde til rindende vand til rådighed for at 

rengøre børsten under tungerensningen. 

 

* Sørg for at der er en passende lyskilde (naturligt eller kunstigt) som er nødvendig for at aktivere 

titaniumstangen (halvlederen). Når du børster de bageste tænder vil stangen modtage begrænset 

direkte lys. Hvis du lukker munden over stangen mens du børster, vil det manglende lys ikke tillade 

den ioniske virkning at forekomme. Vær derfor opmærksom på når du børster de bageste tænder, at 

lyset skal nå titaniumstangen. Åben din mund så bred som muligt, således at det tilgængelige lys 

kan nå de bageste tænder. Den bedste løsning er at komme tæt på en direkte lyskilde, der vil belyse 

det indvendige af din mund! Jo lysere kilden er, jo bedre bliver resultatet. Du vil bemærke, at dit 

spyt vil skumme lidt, når tandbørsten arbejder effektivt. Hvis du bruger tandpasta, så brug meget 

lidt, da det kan skumme over stangen og blokere lyset fra at nå ind til den. 

* Sørg for at rense stangen efter hver brug. Hvis du bor i et område med hårdt vand kan du 

forsigtigt fjerne håndtaget fra hovedet og rengøre stangen med en anden tandbørste (din gamle 

tandbørste eller et brugt hoved). 

* Vi anbefaler en naturlig mundskyl til at erstatte tandpasta og friske din ånde. Et par dråber af 

happy gum drops, naturlige pebermynteolie eller endog oregano olie fungerer også godt. 

 Husk ikke at smide håndtaget og titaniumstangen væk! 

 

* SIKKERHED: Sørg for at holde børstehoved fastgjort til håndtaget og stangen på alle 

tidspunkter, undtagen under udskiftning. Efterlad aldrig tandbørste eller håndtag og stang i 

nærheden små børn eller spædbørn! 

En detaljeret redegørelse for den ioniske proces, ofte stillede spørgsmål og yderligere oplysninger 

om virksomheden bag ved produktet kan findes i dette link: http://www.kk-shiken.co.jp/e/ 

 

Vend... 

http://www.kk-shiken.co.jp/e/index.html


 

Udskiftning af børstehovedet 
For at din Soladey tandbørste altid virker med maksimal effektivitet, bør du udskifte børstehovedet 

regelmæssigt, så ofte som du ville erstatte en standard tandbørste. Vi anbefaler udskiftning hver 2. 

til 3. måned, eller når børsterne begynder at kurve udad. 

 

Den rette metode til at erstatte børstehovedet: 

 

Udtag: Træk hovedet og håndtaget fra 

hinanden langs aksen. 

Indsættelse: Sæt hovedet ind i håndtaget og 

tryk det fast. 

 

Du MÅ IKKE dreje og/eller bøje hovedet og håndtag under udtagning og indsættelse. 

 

Anbefalinger 
* Efter brug, skyl eventuel tandpasta helt bort som kan have sat sig på den klare plastik hals af 

børstehovedet eller titaniumstangen. 

 

* Undlad at adskille børsten fra håndtaget, undtagen med henblik på udskiftning af børstehovedet. 

* Læg aldrig titaniumstangen i munden uden børstehovedet er påsat. 

* Hvis titaniumstangen skulle løsrives, sættes den tilbage i sit hul i håndtaget. 

 

Kost 
Den bakterielle population i munden har direkte indflydelse på din krops helbred, på samme måde 

som din tarmflora kan påvirke din generelle sundhed. Med dagens kost er det en udfordring at 

opretholde balancen. Soladey hjælper med at bekæmpe og neutralisere den syre, der forårsager 

dårlig ånde og huller i tænderne, og virkningerne kan mærkes længe efter du er færdig med din 

tandbørstning! 

Drik masser af vand dagligt for at rense og hjælpe alle kropsfunktioner. Undgå sukker og 

meget koncentrerede fødevarer og drikkevarer. En tommelfingerregel er at gå efter fødevarer 

med et højt vandindhold. 

 

For spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os: 

info@greengoddess.dk  

 

 


