
لبخند تبدیل به کاالیی گرانبها و کمیاب شد، نه فقط بخاطر این که در این سال لذت های  2020در سال 

زندگی محدودتر شدند بلکه خصوصا بعلت حضور یک وسیله پوششی غیر منتظره در زندگی هر روزمان، 

ک ها بر روی یعنی ماسک های جراحی ناگزیر از بسیاری لذت ها محروم ماندیم. حضور روزانه این ماس

 صورت ها در تمامی دنیا باعث شد تا دندان های زیبا و سفید زیر آن پنهان شوند. 

که در آن ها ماده معدنی بکار رفته بدست خواهیم آورد. این بار با خمیر دندان هایی لبخند خود را دوباره اما 

ده پرلیت می توانند است. شرکت های تولید کننده محصوالت بهداشتی به کمک شرکت های تولید کنن

و خاک نرم کائولین ریز به بازار ارائه دهند. با ترکیب پرلیت آسیاب شده  حصوالتی با کیفیت ارتقا یافته ترم

 د.مواد تشکیل دهنده طبیعی افزایش داکارایی خمیردندان را به سبب بهره بردن از می توان 

 

ه توسط آن ها که یکی از دندان های تولید شدشرکت های تولیدات بهداشتی این ادعا را دارند که خمیر 

پرلیت است می تواند ماده ای مناسب برای سفید کردن دندان ها باشد. یکی از مزایای چنین اجزایش 

 علیرغمپرلیت خمیردندان هایی این است که طبیعی هستند و فاقد ماده شیمیایی سفید کننده و فلوراید. 

نخواهد بود که حتی برای و آسیب رسان ماده ای خراشنده ر دندان، اینکه ساینده است اما در ترکیب خمی

فرموالسیونی که امروزه برای ساختن چنین  دندان های حساس و لثه های تحریک پذیر بسیار مناسب است.

به لثه ها آسیبی وارد نمی سازد زیرا  وخمیر دندان هایی بکار می رود حافظ سفیدی طبیعی دندان است 

 نها شدید نیست.خاصیت سایشی آ

دار شدن دندان را می گیرند و از ایجاد جرم و پالک دندانی جلوگیری پرلیت و کربنات کلسیم جلوی لکه 

بخصوص کربنات کلسیم بخاطر قدرت پاک کنندگیش  می کنند و لبخندی درخشان را به ارمغان می آورند.

پرلیت به شکل دانه هایی با سطوح نا منظم و نا صاف است که در ترکیب  می تواند دندان ها را براق سازد.

به  خمیردندان باعث می شود سطوح دندانی صاف و صیقلی شوند بدون این که به مینای آنها آسیبی برسد.



این شکل که دانه های بسیار ریز آن در خالل عمل مسواک کردن و کشیده شدن برس از حالت دندانه دار و 

رای تمیز کردن( به حالت بی زاویه و صاف تر )برای براق کردن( تغییر شکل می دهند که همانطور که تیز )ب

 شرح آن داده شد آسیبی به سطوح دندان وارد نمی سازند.

ند بطور روزانه خمیر دندان هایی که بویژه برای دندان ها و لثه های حساس ساخته می شوند می توان

از دیگر  طلوب ضد جرم گرفتگی و ضد پوسیدگی دندانی را بهمراه خواهد داشت.رات میثاستفاده شوند که تا

مزایای استفاده از پرلیت در محصوالت دندانی برای دندان پزشکان این است که مدت تشکیل جرم و 

 موثر است. نیز رسوبات دندانی را طوالنی تر می کند و در سفید کردن دندان ها

چقدر استفاده مرتب و منظم به خوبی به این نکته پی برده اند که  بوده ندهارتمام کسانی که بوی دهانشان آز

می تواند در حفظ سالمت دهان و دندان مهم و تاثیرگذار باشد. خوشبختانه از خمیر دندان های مناسب 

روش ما برای مبارزه با جرم گیری دندانی و تغییر رنگ دادن آن طی هزاره ها به شکل قوی تر و موثرتری 

اجداد ما دندان های خود را با سم خرد شده گاو، پودر استخوان، صدف، پوسته  تغییر پیدا کرده است.

در این یکصد سال اخیر ترکیبات خوشایندتری  درختان، زغال و یا گل های خشک شده تمیز می کردند.

از سالمتی به مانند جوش شیرین، کربنات کلسیم و نمک که لبخندی درخشنده و سرشار پدیدار شده است 

پوست درختان استفاده نمی کنیم و ترکیبات هرچند امروزه ما دیگر از استخوان و  چهره ما می بخشند.

بیشتر به دنبال این هستیم که این ترکیبات به امروزه دیگری را در محصوالت روزمره مان مصرف می کنیم. 

تقاضا برای استفاده از محصوالت بهداشتی سالمتی ما و همچنین به محیط زیست مان آسیبی وارد نسازند. 

طبیعی و مطمئن برای دهان و دندان افزایش یافته است. بخصوص مطالعات نشان می دهند که حساسیت 

مصرف کنندگان خمیر دندان بیشتر است چرا که ماده ای است که ممکن است بلعیده شود و بنابراین 

 20تا  15نده بکار رفته در ترکیب خمیردندان چیزی بین مواد سای محتویات آن باید ایمن و بی ضرر باشد.

در اکثر  درصد آن را تشکیل می دهند و کمک می کنند تا دندان هایی تمیز، سفید و براق داشته باشیم.

بر اساس تحقیقات  مواقع این ماده سیلیس صنعتی است که در بسیاری از خمیر دندان ها بکار می رود.

با این وجود مصرف کنندگان تمایل دارند تا از  این ماده خطرناک نیست.مربوط به بهداشت دندان، 

خمیردندانی با ترکیبات طبیعی بهره مند شوند که همچنان ویژگی های تمیز کنندگی و کارآمدی خود را 

. بهمین جهت تعدادی از تولیدکنندگان خمیردندان داشته باشد و حفظ مینای آن برای سفید کردن دندان

 ن هستند تا مواد صنعتی موجود و تشکیل دهنده خمیردندان را در محصوالت خود کاهش دهند.بدنبال ای

این شرکت ها از جایگزین هایی برای سیلیس استفاده می کنند که بر پایه کائولین است )کانی رسی از گروه 

شخصی و مواد کانی های صنعتی(. این مواد معدنی فرآوری شده مورد استفاده بسیاری در صنایع بهداشت 

حرارت همچنین پرلیتی را طراحی می کنند تا کیفیت خمیر دندان ها را ارتقا دهد. آرایشی قرار گرفته اند. 



د و مانند پاپ کورن تشکیل حباب س شده در سنگ های پرلیت تبخیر شوندادن باعث می شود تا آب حب

خمیر دندان اضافه می شود تا  دهند و سپس آسیاب می شوند. سپس این پرلیت به میزان کم به ترکیب

این خاصیت را همه مواد  کیفیت پاک کنندگی را افزایش دهد بدون اینکه سایندگی آن بیش از اندازه باشد.

معدنی ندارند و باید مراحل پیش آماده سازی را بر روی آن ها انجام داد تا اطمینان حاصل شود که به دندان 

تعادل ظریفی در ترکیب مواد تشکیل دهنده خمیر دندان وجود داشته ور کلی باید بطها آسیب نمی رسانند. 

باشد. فرموالسیون مواد باید به گونه ای باشد که در آن واحد هم بتواند قدرت تمیز کردن خود را داشته باشد 

ن در کنار پرلیت و کائولی و هم اینکه خطر آسیب رساندن به مینای دندان را به حد اقل میزان ممکن برساند.

مواد معدنی دیگری نیز در خمیر دندان ها مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از تولید کنندگان بجای 

سیلیس صنعتی از کربنات کلسیم استفاده می کنند اما به نظر می رسد که محصوالتی که از پرلیت و 

ارند. خواص بهداشتی کائولین بدست می آیند طبیعی تر و موثرترند و با مینای دندان سازگاری بیشتری د

کارایی چنین ترکیبی طی آزمایشهای دقیق مورد تایید قرار گرفته  تکمیل کننده یکدیگر است و این دو ماده

 است.

امیدوار هستیم بتوانیم به زودی دوباره درخشش دندان های براق و سفید خود را ببینیم که در حال حاضر 

 زیر پوشش ماسک ها پنهان مانده اند.

 

 


