


Linię produktów do pielęgnacji jamy ustnej - zaprojektowaną, aby inspirować świat.
 

POZNAJ WOOBAMBOO 



Każda plastikowa szczoteczka do zębów, której kiedykolwiek używałeś, wciąż gdzieś istnieje. 

Nie musi tak być.
 

Nasze motto? 
Wprowadzać innowacje. 
Inspirować. Zmienić świat. 
 

Za każdym razem, gdy 
używasz bambusowej 
szczoteczki do zębów               
lub naturalnej nici 
dentystycznej, przypomnisz 

sobie, że podjąłeś decyzję 
przyjazną dla środowiska. 

BĄDŹ EKO-ŚWIADOMY 



Trzonki szczoteczek bambusowych 
WooBamboo wykonane są                 
z materiału, który: 
 

• Ulega biodegradacji; 
• Jest naturalny, a jego pozyskanie 

nie ma negatywnego wpływu                 
na środowisko; 

• Ma naturalne właściwości 
antybakteryjne 

• Jest Panda-friendly  
 

Opakowania szczoteczek  wykonane 
są z materiałów z recyklingu i nadają 
się do ponownego recyklingu. 
Najwyższej jakości włosie szczoteczek 
nie zawiera BPA, ołowiu i ftalanów.  

Dostępna w 
wersji: 
- Super Soft 
- Soft 
- Medium 

Dostępna w 
wersji: 
- Soft 

Dostępna w 
wersji: 
-Super Soft 

dla dorosłych i dzieci 
SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW 



Nici dentystyczne WooBamboo Eco-
awesome wykonane są z naturalnego 
jedwabiu: 

•  Ulegają biodegradacji 

•  Są całkowicie naturalne 
• Aromatyzowane liśćmi mięty 
• Pokryte woskiem pszczelim 

 
Zapakowane w dyspenser wykonany                  

z plastiku wytworzonego na bazie roślin. 

NICI DENTYSTYCZNE 

dla dorosłych i dzieci 



Liczba sklepów, w których obecna 
jest marka WooBamboo stale rośnie: 

 

Koniec 2015:      1.000 

Koniec 2016:      2.500 

Koniec 2017:      9.300 

Koniec 2018:      14.000 

Świat się budzi, a zrównoważony rozwój staje się siłą napędową 

zakupów konsumenckich. Dowód?  WooBamboo.
 

PODĄŻAMY ZA TRENDAMI 



Świat się budzi, a zrównoważony rozwój staje się siłą napędową 

zakupów konsumenckich. Dowód?  WooBamboo.
 

PODĄŻAMY ZA TRENDAMI 



“Chciałbym powiedzieć innym dentystom, że WooBamboo to świetna 
szczoteczka do zębów.  

Używając jej możesz przedstawić się jako ktoś, kto dba o środowisko.  
Wyślesz wiadomość do swoich pacjentów, że jesteś inny i wyjątkowy. 

Używasz tej szczoteczki do zębów, ponieważ zależy ci nie tylko na 
pacjentach, ale na zdrowiu całej planety.” 

Dr. Carmen Aulino,  
doktor nauk stomatologicznych 

W NIEODPŁATNYM ŚWIADECTWIE 
 

Pełna relacja pod linkiem: 
www.woobamboo.com/videos 

www.draulino.com 

WooBamboo - zatwierdzone przez dentystów, polecane przez Matkę Naturę®
 

TO NIE SĄ ZWYKŁE SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW 
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Wprowadzać innowacje. Inspirować. Zmienić świat. 


