TVOJ ZOBNI ŠKRAT

SVETLIN SIJAJNI

SVETLINOV skrivnostni svet zdravih
zobkov in veselega sproščenega nasmeha
Vašega malčka začnejo med 5 in 7 letom skrivnostno
obiskovati zobne miške, zobne vile in druga prijazna bitja. Zobke odnašajo
iz skrivnih mest, v zameno pa prinašajo darilca. Otroci so radovedni, kam
ta ljubka bitja odnašajo mlečne zobke, starši pa se sprašujete kam bi jih
shranili. V čarobnem gozdu živi zobni škrat Svetlin Sijajni, ki mlečne zobke
vašega otroka skrbno zbira in jih hrani kot prav poseben zaklad. Ko bo
vajin otrok že velik in odrasel, mu bosta neprecenljive zaklade, zbrane v
tej čudoviti škatlici, lahko tudi podarila.

SVETLIN SIJAJNI – TVOJ ZOBNI ŠKRAT
»Zobni škrat Svetlin Sijajni je ambasador ustne preventive, je poln modrosti in
znanj o ustnem zdravju. Te modrosti in znanja otrokom, staršem in drugim
vzgojiteljem pripoveduje/prikazuje
ter vzpodbuja na enostaven in
Svetlin otroke in starše uči:
sproščen način v poučnih avdiovideo zgodbah. Vsebina temelji na
Kako pravilno umivati zobke, da
ostanejo zdravi,
ozaveščanju in izobraževanju, kako s
preventivnimi pristopi skrbite za
Katere pripomočke uporabiti, da
ustno zdravje in s tem pomembno
bojo zobki temeljito očiščeni,
vplivate na splošno zdravje.«
Kako dihati pravilno, da se bo
otrokov obrazek razvil skladno in da
bodo zobki izrastli na pravo mesto,
Kako poteka prvi obisk pri
zobozdravniku in ustnemu higieniku,
da je to sproščena izkušnja, ki odpira
pot k sodelovanju brez strahu in
bolečin
Kdo sploh je ustni higienik in kako
pomemben je za ohranjanje ustnega
zdravja,
Od kod izvira čarobni zobni prah??

Simona Knific Vesel, Ustna higieničarka
Ustnega wellnessa Vesel, mamica dveh otrok in
avtorica zobnega škrata Svetlina Sijajnega

Avdio - video zgodbe prejmete v čudoviti
leseni škatlici za shranjevanje mlečnih
zobkov. Škatlica je izdelana ročno v Sloveniji
iz češnjevega lesa, saj češnja privablja srečo,
napoveduje nove začetke in poglablja
družinske vezi.

Zakaj je zobni škrat Svetlin najboljši prijatelj otrok IN
staršev? In zakaj avdio-video zgodbice niso starostno
omejene?
Res je, da otrokom zobki običajno začno izpadati okrog 6 leta starosti in da bi
sprva pomislili da je nakup primeren šele takrat, vendar je projekt Ustnega
wellnessa Vesel, Svetlin Sijajni – tvoj Zobni škrat več kot le »škatlica«. V avdiovideo zgodbicah je na topel in prijazen način razloženo
in prikazano bistvo ustne higiene, prijazen in
pravilen pristop do nege zobkov, prav tako pa
zgodbice odgovorijo na veliko vprašanj, tako
staršev kot otrok. Zobni škrat Svetlin je vaš
pomočnik, ki je lahko vsak trenutek z vami in
pomaga vam in vašim otrokom. Omogočite
vašemu otroku sproščen pristop k ustnemu
zdravju v čarobnem svetu pravljičnih bitij.

Katere zgodbice prejmete?
Zobni škrat Svetlin Sijajni se
predstavi

Svetlin opazuje prvi obisk v zobni
ordinaciji

Svetlinovo sijajno srce

Svetlinove dihalne modrosti

Svetlin in čarobni zobni prah

Svetlinova delavnica odlične ustne
higiene

Če vas zanima več o projektu Svetlin
Sijajni – tvoj Zobni škrat naj vas
radovednost popelje na našo spletno
stran www.veselnasmeh.si/zobniskratek, kjer najdete povezavo do
naročila in kjer so vam na voljo
napovedniki zgodb ter še veliko
drugih koristnih namigov za vas starše
in vaše malčke. Vabljeni tudi k
prebiranju naše e-knjige.

USTNI WELLNESS VESEL

. . . za zdrav in sproščen družinski nasmeh
V osrčju mesta Ljubljane delujemo
po načelih celostne obravnave na
področju ustne medicine skoraj 35
let. Obogateni z dolgoletnimi
izkušnjami, izobraževanji doma in
v tujini, kot ekipa s tradicijo in
znanjem, soustvarjamo verodostojno strokovno jedro. Z
izkušenim zobozdravstvenim
timom, ki ga sestavljajo
zobozdravniki, ustni higieniki,
zobni tehniki, specialisti čeljustne
ortopedije (ortodontije), en-

Sledite zanimivim
vsebinam na naših
socialnih omrežjih!
Ustni Wellness Vesel
@ustniwellnessvesel

dodontije, maksilofacialne kirurgije
in implantologije ter parodontologije
z boleznimi obzobnih tkiv, si prizadevamo uresničiti pacientove želje
in potrebe. V Ustnem Welnessu
Vesel nas z obiskovalci povezujejo
naše srčne asistentke. Cilj naših
celostnih obravnav je povrniti
zdrav, dopadljiv in sproščen
nasmeh.

Več o našem delovanju preberite na naši spletni strani, ali pa
nam pišite na naš elektronski naslov.
www.veselnasmeh.si | informacĳe@veselnasmeh.si

