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OFERTA  

 

1.WPROWADZENIE 

Prawidłowa higiena jamy ustnej polega nie tylko na myciu zębów, ale również na oczyszczaniu 
języka. To na jego powierzchni gromadzą się substancje, które odpowiadają za nieprzyjemny 
zapach z ust. 
Często wygląd powierzchni języka jako części przewodu pokarmowego jest odzwierciedleniem 
pewnych stanów chorobowych tworzących się w organizmie np. ogólnie znane jako pojęcie 
„język obłożony” sygnał schorzeń układu pokarmowego lub „język malinowy”, który zwiastuje 
płonicę. 
Grzbiet języka jest jednym z głównych siedlisk drobnoustrojów w jamie ustnej i źródłem ich 
rozsiewania, szczególnie gdy pokryty jest nalotem. Dzięki metodzie mikroskopii elektronowej 
skaningowej wykryto ,że wypustki brodawek nitkowych pokrywających grzbiet języka otacza 
gruba warstwa płytki bakteryjnej. Tym samym uzasadnione jest – obok innych zabiegów 
higienicznych w jamie ustnej - regularne czyszczenie języka.  
 
Jak wynika z badań, myjąc zęby, a następie płucząc jamę ustną nie eliminujemy wielu bakterii, 
które umiejscawiają się właśnie na powierzchni języka. Czyszczenie języka jest zabiegiem 
rzadko praktykowanym. A przecież język, integralny narząd w jamie ustnej jest odpowiedzialny 
za wiele funkcji, takich jak ssanie, żucie, połykanie czy mowę. Na języku występują brodawki 
pełniące funkcję mechaniczne lub odbiorcy odpowiedzialnego za czucia smaku. 
Specyficzny rodzaj powierzchni języka sprzyja możliwością rozwoju bakterii i grzybów. 
Używanie zwykłej szczoteczki nie jest do końca uznawane przez dentystów za skuteczne. Otóż 
podczas czyszczenia nią języka część bakterii może być „zepchnięta” w głąb jamy ustnej. 
Zamiast szczoteczki do zębów możesz użyć specjalnej skrobaczki lub szczoteczki do języka 
(które oferujemy Państwu). Jest to przyrząd łudząco podobny do maszynki do golenia, który 
jest specjalnie przystosowany do czyszczenia powierzchni języka (można ją stosować od 6 roku 
życia). 
 
 
 



2.ŚCIĄGACZKA DO JĘZYKA 

 

 

 

 

 



3.SZCZOTECZKA DO JĘZYKA 

 

 

 

 

 



4.OFERTA  

 

Produkt jest pakowany w zbiorcze opakowanie  72 sztuki 

Ściągaczka do języka     cena:  265,68  brutto  72 szt. 

Szczoteczka do języka     cena: 354,24  brutto  72 szt. 

 

Box STARTER  Opakowanie Ściągaczki  72 szt. + Opakowanie Szczoteczki 72 szt. 

Cena  620,00 zł brutto 144 szt.  

 

 

 

5.KONTAKT 

 

PPHU „ANIA” Wojciech Kisieliński 

Ul. Żyrardowska  68  

82-300 Elbląg 

tel : 509 596 248 

e-mail: wojkis54@gmail.com  

  

 

 

 

 


