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Co mi udělalo 
radost

Společné čištění zubů se synem
Máme se synem takový rituál. Ráno i večer si spolu čistíme 
zuby. On u toho někdy kouká do zrcadla, aby viděl, kde 
všude si už zoubky vyčistil a kde ještě ne. Nebo prostě 
čistíme společně, synchronně, a on se dívá, kam všude můj 
kartáček zamíří a opakuje to. Mám tak jistotu, že nebudou 
zuby vyčištěné špatně a že tomu věnuje dost dlouhou 
dobu. Navíc sám rád nandává pastu sobě i mně. No a já, 
pokud je potřeba, dočistím jeho i svoje zoubky mezizubním 
kartáčkem, a u něj ještě použiju zubní párátka, abych se 
dostala do mezizubních prostor mezi stoličkami. A jak to 
děláte vy? 

Zubní pasta 
pro mléčné 

zuby My 
Little, 50 ml, 
Vademecum

Dětský zubní 
kartáček měkký 
Kids, mix variant, 
DentaMAX

Dentální párátka 
s nití, 64 ks, 
DentaMAX

Jednosvazkový zubní 
kartáček Medical ultra 

měkký, mix barev, DentaMAX
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