
Ecologisch verantwoorde en
geavanceerde mondhygiëne
Een duurzaam systeem met verwisselbare 

borstelkoppen voor plant-based tandenborstels 
en flosdraad van natuurlijke zijde



- Volledig plant-based (op basis van 
suikerrietbestanddelen en natuurlijke was)

- Verwisselbaar borstelkopsysteem

- Geavanceerde borstelkop met hoge en lage 
borstelharen voor optimale reiniging

- Kwalitatief hoogwaardige afronding van de 
borstelharen

- Zachte en medium borstelharen van 
plantaardig nylon

- Medium/harde borstelharen van dierlijke 
haren

- Vrij van weekmakers, bisfenolen en 
andere schadelijke stoffen

- Gemaakt in Duitsland

- Kartonnen verpakking

Plant-based tandenborstel  
met verwisselbare borstelkop 



- Kleurrijke tandenborstel met een 
kindvriendelijk ergonomisch handvat. Geschikt 
voor kinderen van 3 jaar en ouder.

- Volledig plant-based (op basis van 
suikerrietbestanddelen en natuurlijke was)

- Verwisselbaar borstelkopsysteem

- Geavanceerde borstelkop met hoge en lage 
borstelharen voor optimale reiniging

- Kwalitatief hoogwaardige afronding van de 
borstelharen

- Zachte borstelharen van plantaardig nylon

- Vrij van weekmakers, bisfenolen en 
andere schadelijke stoffen

- Gemaakt in Duitsland

- Kartonnen verpakking

Plant-based Kids Magic 
tandenborstel +3 





- Gemaakt van natuurlijke zijde

- Gewaxt zonder toegevoegde smaak of aroma

- Reinigt zacht en efficiënt tussen de tanden

- Navulbare dispenser

- 40m aan flosdraad

- Gemaakt in Italië

- Kartonnen verpakking

Tandflos van natuurlijke bijenwas 
of plantaardige castorolie (vegan)





Fabricage
De  tandenborstels  van  Yaweco  worden  volledig  in  de  regio  van  het  Zwarte  Woud  in  Duitsland  
geproduceerd.  Dat  betekent  dat  het  hele  productieproces  op  één  locatie  plaatsvindt,  van  de  
fabricage  van  de  plastic  handles,  de  borstelkoppen tot de verpakking aan toe.  De productie vindt 
plaats door middel van zonne-energie en voor het koelwater heeft Yaweco zijn eigen watercircuit. 

Kwaliteit
Eén  van  de  belangrijkste  kenmerken  zijn  de  afgeronde  borstelharen.  Goed  afgeronde  borstel-
haren  zijn  van  belang  om  het  tandvlees  en  tandglazuur  te  beschermen.  De  uiterst  geavan-
ceerde  machines  waarmee  Yaweco  de  tandenborstels fabriceert dragen zorg voor deze optimale 
ronding.

Materiaal
Een tandenborstel gebruik je in de mond. Juist dáárom is het van het grootste belang   dat   tanden-
borstels   geen   schadelijke   stoffen   bevatten   die   via   de   slijmvliezen  van  de  mond  het  lichaam  
kunnen  binnendringen.  Om  dit  te  garanderen  laat  Yaweco  zijn  tandenborstels  uitgebreid  op  
schadelijke  stoffen  testen door onafhankelijke instituten. Daar  waar  technisch  mogelijk  gebruikt  
Yaweco  biobased  materialen.  De  term  „biobased” verwijst naar de grondstoffen van hernieuwbare 
bronnen en/of het biologisch afbreekbaar zijn

Verwerking
Biobased  plastics  kunnen  worden  ingezameld  in  containers  voor  recyclebare  plastics.
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