
Velkommen til gode tandbørstevaner fra første tand

I samarbejde med Hygiejneugen ønsker vi at sætte fokus på god mundhygiejne hos 
de helt små og allerede før den første tand kommer frem. 

Vi har lavet en lille brochure, som kan udleveres til de nybagte forældre. I brochuren 
kommer vi rundt om alt fra 

• tegn på en ny tand
• ømme og kløende gummer
• hvornår tandbørstningen skal begynde
• gode tandbørsteråd 
• hvor vigtigt det er at undgå søde sager

I brochuren har vi også vedlagt en side, hvorpå forældrene kan se, hvornår de 
forskellige tænder typisk bryder frem og selv skrive, hvornår deres barn får sine 
forskellige tænder. 

I dette net modtager du 25 stk. brochure, 25 stk. Jordan step 1 tandbørster samt 25 
stk. pixibøger til uddeling. Har du brug for flere brochure, tandbørster og pixibøger er 
du meget velkommen til at skrive til christel.gerbaulet@orkla.dk så sender vi så 
længe lager haves.

Prøver på Svanemærket børnetandpasta
Vi ville rigtigt gerne have medsendt prøver af vores nye Svanemærket 
børnetandpasta, men desværre er produktionen af disse blevet forsinket, og de vil 
først komme på vores lager i slutningen af september. Hvis du er interesseret i at 
modtage dem så snart vi har dem på lager, bedes du sende en mail med 
leveringsadresse til christel.gerbaulet@orkla.dk. Skriv hygiejneugen prøver i 
emnefeltet. 

Vi håber, at materialet vil give mulighed for en god snak om mundhygiejne med 

Med venlig hilsen

Christel Skotte Gerbaulet
Jordan 

FORTÆL OS HVAD DU SYNTES OM MATERIALET OG VIND!
Vi vil rigtigt gerne høre din mening om materialet. Send en 
mail til christel.gerbaulet@orkla.dk Skriv hygiejneugen min 
mening i emnefeltet. Blandt alle indsendte mails trækker vi 
lod om 5 produktpakker fra Jordan til en værdi af 300,- kr.
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