
Save the world, twice a day.



Wij zijn TIO. 
Sinds 2014 zijn we bezig met het herontwerpen van tandheelkundige 
producten die milieuvriendelijk zijn en tegelijkertijd van de hoogste 

kwaliteit voor de verzorging van tanden en kiezen.  

Om dit te bereiken, geven we voortdurend alles om vooruit te komen als 
pioniers op het gebied van plantaardige kunststoffen. Om te 

streven naar een gezond milieu, gezonde tanden en een gezonde 
toekomst, houden we ons sinds dag één aan de volgende 

basisprincipes.



Voor een gezond milieu

Planten boven plastic 
De basis van onze tandverzorgingsproducten zijn hernieuwbare, plantaardige grondstof-
fen. Dit bespaart CO2 en u en vele andere mensen kunnen hun koolstofvoetafdruk op-
poetsen ... met iets wat we allemaal elke dag doen. 

Behoud van hulpbronnen  
Bij het ontwerpen van onze producten leggen we grote nadruk op minimaal materiaal-
gebruik en vermijden we onnodig afval, bijvoorbeeld door nieuw uitgevonden verpak-
kingsconcepten om ons ecosysteem te ontlasten. 



Voor gezonde tanden

Compromisloze kwaliteit 
Door onze nauwe samenwerking met vooraanstaande 
tandartsen garanderen wij je de best mogelijke zorg - 
dankzij een functioneel en doeltreffend ontwerp en duur-
zame en hygiënische materiaaleigenschappen. 

Breed scala aan verzorgingsproducten 
Wij willen dat u uw gebit kunt verzorgen zoals u dat wilt EN 
dat u het milieu ontziet. Daarom ontwikkelen wij ons as-
sortiment voortdurend om u te voorzien van alle essenti-
ele hulpmiddelen voor de best mogelijke tandverzorging. 



Voor een gezonde 
toekomst
Herbebossing tegen de 
klimaatcrisis 
Hoewel onze producten bijdragen tot de ver-
mindering van CO2, kan volgens de huidi-
ge stand van de kennis niets de opwarming 
van de aarde zo doeltreffend bestrijden als 
herbebossing. Om nog meer CO2-uitstoot 
te helpen absorberen, steunen wij uit onze 
winst het project Trees for the planet. 



TIOMATIK
Plantaardige borstelkoppen 
voor roterende elektrische 
tandenborstels



TIOMATIK
- Vervangingskoppen voor roterende elektrische 
tandenborstels gemaakt van plantaardige kunststoffen 
met suikerriet als hoofdbestanddeel
- Compatibel met alle roterende modellen van 
BRAUN ORAL-B (geen sonische tandenborstels)
- Getest en goedgekeurd door TÜV Süd
- As en behuizing van plantaardige kunststof met 
suikerriet als hoofdbestanddeel
- Roterende schijf gemaakt van cellulosemix
- Alleen de as bestaat uit een technische kunststof 
op fossiele basis vanwege de hoge mechanische belasting
- Borstelharen gemaakt van plantaardig ricinusolie
- Verpakking gemaakt van FSC gecertificeerd 
karton incl. “euro hanger”
- Wordt geleverd in een omdoos van 6, die kan worden 
gebruikt als display
- 2 versies met 4 verschillende gekleurde ringen 
voor identificatie



TIOFLOSS
Veganistisch, plantaardig 
tandflosdraad met munt en 
biologische kokosolie



TIOFLOSS
- Flossdraad gemaakt van plantaardig ricinusolie
- Kern gemaakt van een plantaardig plastic met 
suikerriet als hoofdbestanddeel (volledig recyclebaar in 
ons huidige systeem)
- Verrijkt met biologische kokosolie met een natuurlijke 
antibacteriële werking 
- Gewaxt voor verhoogde sterkte met een mengsel van 
plantaardige was (combinatie van ricinusolie + glyceryl 
gehydrogeneerd rosinante + glycerylmonostearat
- Gearomatiseerd met natuurlijk muntaroma voor een 
frisse adem (etherische olie van groene munt)
- Verpakking gemaakt van FSC gecertificeerd karton incl. 
“euro hanger”
- Wordt geleverd in een omdoos van 6 die kan worden 
gebruikt als display
- 50 meter in een verpakking



TIOFLOSS
Een navulbare flossdispenser die volledig ge-
maakt is van plantaardige materialen. De mix 
van houtvezel en plantaardig plastic is ISCC+ 
gecertificeerd en recyclebaar. De plantaardige 
dispenser is de opvolger van de huidige karton-
nen flossdispenser. De vegan floss dispenser is 
binnenkort verkrijgbaar.
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