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Oxygenolin lasten Muumi-hammastahnat uudistuvat
– Tuotevalikoimassa sopiva hammastahna eri-ikäisille lapsille
Kotimainen Oxygenol uudistaa lapsille tarkoitettujen Muumi-hammastahnojensa
valikoiman. Tuotteiden joukosta on helppo valita oikea hammastahna eri-ikäisille lapsille,
ja ikäsuositukset on kerrottu selkeästi pakkausten etupuolella. Oxygenol-hammastahnat
ovat Suomen Hammaslääkäriliiton suosituksen mukaisia ja noudattavat nykyistä
käypähoitosuositusta. Tuotteet valmistetaan Heinävedellä.
Oxygenol Muumi -tuotevalikoimasta löytyy sopiva hammastahna eri-ikäisille lapsille.
Valikoimassa jatkaa myös fluoriton hammastahna, joka soveltuu alle 3-vuotiaille päivän
toiseksi hammastahnaksi. Ikäsuositukset on merkitty selkeästi hammastahnatuubien
etupuolelle. Hankaavuudeltaan alhaiset hammastahnat sisältävät kymmenen prosenttia
ksylitolia, joka yhdessä fluorin kanssa ehkäisee tehokkaasti hampaiden reikiintymistä.
Hammastahnojen makumaailma on haettu lasten omista hedelmäsoseiden ja smoothieiden
suosikkimauista. Kaikki tuotteet valmistetaan Heinävedellä, ja niille on myönnetty
Avainlippu-tunnus.
– Uudistimme hammastahnojen valikoiman, jotta se olisi kuluttajalle selkeämpi.
Hammaslääkäriliiton suosituksen mukainen hammastahnan fluoridipitoisuus vaihtelee
lapsen iän mukaan. Halusimme auttaa kuluttajia löytämään helposti sopivan
hammastahnan eri-ikäisille lapsille. Hammastahnavalikoima vastaa myös nykyistä
käypähoitosuositusta, kertoo Oxygenol-tuotteista vastaava brand manager Sanni Väinölä.

Oxygenol Muumi 0–2v, 50 ml, on fluorihammastahna, joka
soveltuu alle 3-vuotiaille lapsille kerran päivässä käytettäväksi.
Hammastahnan fluoridipitoisuus on 1000 ppm (parts per
million). Hammaslääkäriliiton suosituksen mukaan alle 3vuotiaiden lasten hampaat pestään kaksi kertaa päivässä:
Toisella kerralla käytetään fluorihammastahnaa ja toisella
kerralla fluoritonta hammastahnaa tai pelkkää vettä.
Hankaavuudeltaan erittäin alhainen fluorihammastahna sopii
ensimmäisten maitohampaiden puhdistukseen. Hammastahna
sisältää 10 prosenttia ksylitolia, joka auttaa ehkäisemään plakin
muodostumista. Maku on mieto ja miellyttävä. Tuote
valmistetaan Heinävedellä, ja sille on myönnetty Avainlipputunnus.

Oxygenol Muumi Fluoriton hammastahna, 50 ml,
soveltuu alle 3-vuotiaille lapsille päivän toiseen
pesukertaan. Oxygenol Muumi Fluoriton hammastahna
sisältää kalsiumia ja fosfaattia, jotka tukevat hampaiden
kiilteen muodostumista ja auttavat ehkäisemään
happohyökkäyksiä. Happohyökkäyksiä aiheuttavat mm.
sokeripitoinen ruoka kuten maito, puurot, mehut ja
marjasoseet. Hammastahna sisältää myös 10 prosenttia
ksylitolia, joka auttaa ehkäisemään plakin
muodostumista. Hammastahnan maku on mieto ja
miellyttävä. Tuote valmistetaan Heinävedellä, ja sille on
myönnetty Avainlippu-tunnus.
Oxygenol Muumi 3–5v, 50 ml, on
fluorihammastahna, joka sopii 3–5-vuotiaille
lapsille kaksi kertaa päivässä käytettäväksi.
Hammastahnan fluoridipitoisuus on 1000 ppm.
Hammastahna sisältää 10 prosenttia ksylitolia,
joka auttaa ehkäisemään plakin muodostumista.
Hammastahnasta on saatavilla viisi värikästä
pakkausta ja kaksi herkullista makua: Niiskuneitihahmon koristamissa tuubeissa makuna on aito
mansikka, ja muiden muumi-hahmojen tuubeissa raikas ja hedelmäinen tuttifrutti. Tuote
valmistetaan Heinävedellä, ja sille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Lasten hampaidenhoidon käypähoitosuositus: Tarkista hammastahnan fluoridipitoisuus
Lasten hampaidenhoidon käypähoitosuosituksen mukaan lasten hampaiden harjaaminen
aloitetaan ensimmäisen maitohampaan puhjettua. Kaikkien lasten hampaat pestään kaksi
kertaa päivässä.
•
•
•

▪

Alle 3-vuotiaiden lasten hampaat pestään kaksi kertaa päivässä: toisella kerralla
hammastahnalla, jonka fluoridipitoisuus on 1000-1100 ppm, ja toisella kerralla
fluorittomalla hammastahnalla tai pelkällä vedellä.
3–5-vuotiaiden lasten hampaat pestään päivän molemmilla pesukerroilla
hammastahnalla, jonka fluoridipitoisuus on 1000-1100 ppm. Sopiva määrä
hammastahnaa on lapsen pikkusormen kynnen kokoinen nokare.
6-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten hampaat pestään päivän molemmilla
pesukerroilla hammastahnalla, jonka fluoridipitoisuus on 1 450 ppm. Sopiva määrä
hammastahnaa on 0,5-2 cm kokoinen nokare.
Fluorihammastahnan käyttöä ei suositella alle 6-vuotiaille, jos juomaveden
fluoridipitoisuus on yli 1,5 mg/l. Jos käyttöveden fluoridipitoisuus on yli 0,7 mg/l (0,7
ppm) mutta alle 1,5 mg/l, alle 6-vuotiaille suositellaan tahnaa, jonka fluoridipitoisuus
on enintään 500 ppm.

Lähde: Suomen Hammaslääkäriliitto

Tuotetiedot
Oxygenol Muumi 0–2v, 50 ml, hinta noin 1,90 euroa
Oxygenol Muumi Fluoriton hammastahna, 50 ml, hinta noin 1,90 euroa
Oxygenol Muumi 3–5v, 50 ml, hinta noin 1,90 euroa
Tuotteet tulevat myyntiin myymälästä riippuen helmi-maaliskuussa 2018.
Yhteystiedot ja tuotenäytteet:
Maria Rämö, viestintä, maria.ramo@berner.fi, puh. 0207 91 4527
Sanni Väinölä, brand manager, sanni.vainola@berner.fi, puh. 0207 91 4520
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/l/dGmT8_Vw5Gbd
Kuluttajatiedustelut: Berner Oy Kuluttajatuotteet, puh. 0207 91 00
Oxygenol on yli 100-vuotias suomalainen suuhygieniasarja. Heinävedellä valmistetuissa
hampaidenhoitotuotteissa hyödynnetään luonnon omia raaka-aineita, kuten ksylitolia. Oxygenoltuoteperheeseen kuuluvat aikuisten ja lasten hammastahnat sekä suuvedet. www.oxygenol.fi
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat
kotimaiset ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Me Bernerillä tuotamme ja
maahantuomme tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisten arkeen lisää hyvinvointia, ja jotka on
tuotettu kaikin puolin kestävällä tavalla. Konsernimme liikevaihto vuonna 2016 oli 314,4 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä 546. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme
sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: www.berner.fi.
Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Oxygenol,
GreenCare, Korrek, Lasol, Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuoteperhe.

