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Wat is een Rolly Brush?

De Rolly Brush is ‘s werelds kleinste tandenborstel, zonder gebruik te maken 
van water of tandpasta. Dankzij de 276 in lengte variërende mini borstels het 
gebit en de tong in slechts 2 minuten optimaal gereinigd.

Producteigenschappen van de Rolly Brush
- De Rolly is gemaakt uit een zachte Polyamide waardoor er geen irritatie 

ontstaat voor het masseren van het tandvlees en de tong.
- De Xilitol vermindert tandplak, helpt tandholtes te voorkomen en 

vermindert de aanwezigheid van streptococcus mutans. 
- De Fluoride maakt de tanden sterker, door demineralisatie van het 

tandglazuur tegen te gaan.
- Beschikbaar in de smaken Mint, Perzik en Koffie.



Hét mondverzorgingsproduct voor onderweg

• Door diverse gerenommeerde instanties gecontroleerd op veiligheid en 
effectiviteit.
• TNO
• New York College of Dentistry
• Profilax school Zurich

• Ontwikkeld door tandartsen
• Verfrist de adem
• Verzorgd en reinigt de tanden en de tong
• Zeer effectief tegen tandplak
• Beschermd het tandglazuur



Zeer eenvoudig te gebruiken



Effectiviteit van de Rolly versus andere 
producten

• Effectiever dan mondwater en kauwgom

• Gebruiksvriendelijker dan kauwgom 
en mondwater

• Geen water nodig

• Zeer discreet en overal te gebruiken



Onafhankelijk effectiviteitsonderzoek door:
New York University College of Dentistry Bluestone Center of Clinical Research 
(U.S.A.)



Effectiviteit
New York University College of Dentistry Bluestone Centrum of Clinical Research (Verenigde Staten) hebben 
studies uitgevoerd over de effectiviteit van Rolly tegen tandplak. Conclusies 1: Na de tandenborstel en 
tandpasta is Rolly is de beste manier om tandplak tegen te gaan.De sensatie van frisheid en netheid is 
hetzelfde als dat van het gebruik van een tandenborstel en tandpasta. &quot; Acceptatie bij de consument is 
hoog, vergelijkbaar met die van kauwgom. De werkzaamheid van Rolly tegen plak werd aangetoond door de 
werking hiervan te onderzoeken op verschillende punten in de mond.
Conclusie 2: Op alle geanalyseerde tandheelkundige oppervlakken bewijst Rolly een grotere effectiviteit te 
bezitten om plak tegen tegaan. Aanzienlijk meer dan kauwgom en mondwater. 
Veiligheid:
Er zijn studies door TNO verricht naar de effecten als een Rolly zou worden doorgeslikt zowel in de mond, 
slokdarm, maag als het darmkanaal. Deze testen zijn verricht door middel van een simulatie in een dynamisch 
model. (TIM-systeem).
Resultaten: De Rolly heeft geen residuen vrijgemaakt of enig deel daarvan tijdens het gebruik in de 
mond,slokdarm, maag, en darmkanaal. Onderzoeken zijn ook uitgevoerd om de geschiktheid van het product 
te verifiëren met het gebruik in de mond. 
Resultaten: de producten zijn conform de EG-wetgeving met betrekking tot
voedselcontactmateriaal.
(EU2002/72/EC

Onderzoeksresultaten



Verschillende verpakkingen



De conclusie mag dan ook zijn:

De Rolly Brush is een bewezen effectief product waarvan de 
toepassingsmogelijkheden groot zijn.

Perfect for people on the go!
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