
 

ًخ دًداًی کِ باعث هیشًَد شوا برای ًخ دًداى کشیدى رٍزاًِ  :عٌَاى اصلی هحتَا

 .زدُ شَید ّیجاى

  کلوِ کلیدی اصلی

  کلوِ کلیدی هرتبط

 70 تا 50)خالصِ هحتَا 

 (کلوِ

ٍقتی غحثت اص هشاقثت اص دّاى ٍ دًذاى تِ هیاى هی آیذ، استفادُ اص ًخ 

ًِ تٌْا ایي کاس ضشٍسی است، تلکِ . دًذاى دس اٍلَیت تسیاسی اص افشاد ًیست

تشای اضخاغی کِ تا ًخ دًذاى ّای قذیوی . طشص استفادُ اص آى ًیض هْن است

 . گضیٌِ ی هٌاسثی است floss pickهطکل داسًذ، استفادُ اص ًخ دًذاى ّای 

 

. ٍقتی غحثت اص هشاقثت اص دّاى ٍ دًذاى تِ هیاى هی آیذ، استفادُ اص ًخ دًذاى دس اٍلَیت تسیاسی اص افشاد ًیست

ًِ تٌْا ایي کاس ضشٍسی است، تلکِ طشص استفادُ اص آى ًیض هْن  (!هتاسفین کِ دًذاًپضضکاى ایي سا گضاسش دادُ اًذ)

تشای اضخاغی کِ ! هثال ضخع تٌذُ تشای کطیذى ًخ هیاى تشخی دًذاى ّاین صحوت صیادی هتحول هیطَم-است

 . گضیٌِ ی هٌاسثی است floss pickتا ًخ دًذاى ّای قذیوی هطکل داسًذ، استفادُ اص ًخ دًذاى ّای 

ایي ًخ دًذاى ّا تشای اضخاغی کِ دائن دس ":  اص ًیَیَسک تیاى هیکٌذ کِاسپای خٌذُدکتش جاضَا پشل هي، هذیش 

 ایٌگًَِ هیتَاى کاس هسَاک سا تشای سسیذى تِ ".سفش ّستٌذ ٍ ّوچٌیي دس کٌاس هسَاک صدى هٌاسة ّستٌذ

ایي ًخ . اها هشاقة تاضیذ کِ تِ دسستی ًخ دًذاى تکطیذ. هکاى ّایی کِ دستشسی تِ آًْا سخت است، آساى کشد

 دکتش السًص فاًگ، دًذاًپضضک ٍ ".دًذاى ّا اسگًََهیک ّستٌذ، پس تِ ساحتی هیتَاى آًْا سا سٍی لثِ لغضش داد

اگش فطاس صیادی سٍی ایي ًخ دًذاى ٍاسد کٌیذ، هیتَاًیذ تِ لثِ آسیة ": هَسس سیلیکَى تیچ دًتال عقیذُ داسد کِ

 اص فطاس تیص اص حذ هیاى دًذاى ّا خَدداسی کٌیذ، ٍگشًِ کِ آسیة ّای جذی تِ لثِ ی خَد ٍاسد ".تضًیذ

 .خَاّیذ کشد

چٌذتایی . آساى است، تلکِ حول ٍ ًقل آى ًیض تسیاس سادُ استfloss pickخثش خَش ایٌکِ  ًِ تٌْا استفادُ اص 

 .دس جیة خَد داضتِ تاضیذ ٍ ایٌگًَِ ّویطِ دس تشاتش هطکالت دّاى ٍ دًذاى آهادُ ی هثاسصُ خَاّیذ تَد

 

 :دس اداهِ چٌذیي هذل اص ایي ًخ دًذاى ّای کواًی تشای ضوا هعشفی ضذُ اًذ

 

  EVER CLEANتویسکٌٌدُ ی با قدرت سِ برابر: بْتریي ٍ کاهل تریي

 . .ایي ًخ دًذاى تِ کَچیکتشیي فاغلِ ّن ًفَر کشدُ ٍ اص ایجاد پالک ٍ دیگش هطکالت دًذاى جلَگیشی هیکٌذ



 

 

 Plackersًخ دًداى دٍ رشتِ ای : هشَْرتریي

ایي ًخ دًذاى تِ طَس کاهل هَاد غزایی سا اص . تا ایي ًخ دًذاى دٍ سضتِ ای، دًذاى ّایی دٍتشاتش تویضتش داضتِ تاضیذ

ایي ًخ دًذاى یک دستِ ی پٌْاًی داسد کِ . سٍی دًذاى پاک هیکٌذ ٍ اص ایجاد حفشُ ی دًذاًی جلَگیشی هیکٌذ

 .تاعث هیطَد ضوا تا ًخ تِ لثِ ی خَد آسیة ًشساًیذ

 

 ًخ دًداى با زغال سٌگ فعال ٍ با طعن ًعٌا: بْتریي ًخ دًداى زغال سٌگی

گفتِ هیطَد کِ ایي ًخ . پَدس صغال سٌگ فعال، ٍیژگی ضاخع دس تَلیذ ایي ًخ دًذاى ّای تا پایِ ی گیاُ است

 دًذاى تِ اص تیي تشدى ٍ جزب لکِ ّای سطحی ٍ تْثَد تَی تذ دّاى کوک هی کٌذ 

 

 ًخ دًداى کاهل ٍ با کاربری سادُ ی : بْتریي طعن

دس ّواى لحظِ کِ ضوا دس حال جذا کشدى رسات غزا . ایي ًخ دًذاى ًشم، حس ًعٌایی خَتی دس دّاى ایجاد هیکٌذ

ایي ًخ دًذاى تِ آساهی تِ ّوِ ی فضاّای تیي . اص دًذاى ّای خَد ّستیذ، طعن جزاب ًعٌا دس دّاى ضوا هیپیچذ

 .دًذاًی ًفَر هیکٌذ

 

 ًخ دًداى با ًخ بسیار ًازک: ارزشوٌدتریي

کاستشاى ادعا داسًذ کِ طعن ًعٌایی ایي ًخ دًذاى . تا ّضیٌِ ی تسیاس کوی ضوا هیتَاًیذ ایي ًخ دًذاى سا تْیِ کٌیذ

تشخی کاستشاى هذعی ضذُ . تسیاس جزاب است ٍ ًخ دًذاى اص هادُ ای تسیاس هستحکن ٍ الثتِ ًشم تَلیذ ضذُ است

 .اًذ کِ ایي ًخ دًذاى حتی تشای استفادُ ی سٍصاًِ ی کَدکاى ًیض هٌاسة است

 ًخ دًذاى گیاّی اٍسکلیي 

ایي ًخ دًذاى تِ جای پالستیک، اص ًطاستِ ی رست تَلیذ ضذُ ٍ تا کاغز تستِ تٌذی ضذُ است ٍ تِ ّویي دلیل 

ایي ًخ دٍ سضتِ ای تِ تواهی ًقاط تیي دًذاًی، حتی دٍس اص دستشس تشیي ّا ًیض . قاتلیت تجضیِ ضذى داسد

 .دستشسی پیذا هیکٌذ

 



 

 ًخ دًداى پیشرفتِ ٍ ارگًََهی اٍرکلیي است: بْتریي ًخ دًداى برای از بیي بردى پالک

اًتْای ایي ًخ، هَّای اًعطاف پزیشی ٍجَد داسًذ کِ ضوا هیتَاًیذ اص آًْا تشای اص تیي تشدى پسواًذّای غزای 

 .ایي هَّا تشای صدٍدى پالک ٍ دیگش هطکالت سٍی دًذاًی ّن هٌاسة ّستٌذ. تیي دًذاى ّا استفادُ کٌیذ

 

 ًخ دًداى اٍرکلیي ّارد فالس : هقاٍم تریي در برابر پارگی

ایي ًخ هقاٍم، تذٍى ایجاد تٌطی دس دّاى ضوا ٍ تذٍى ًیاص تِ تالش صیادی، اص دّاى ٍ دًذاى ّای ضوا هحافظت 

ایي ًخ تِ ساحتی پاسُ ًویطَد ٍ ایي یعٌی حتی تِ دٍس اص دستشس تشیي ًقاط تیي دًذاًی ّن تذٍى ّیچ . هیکٌذ

. هطکلی ًفَر هیکٌذ

ًخ دًذاى اکًََهی اٍسکلیي 

ایي تستِ تٌذی جْت خاًَادُ ّای پش جوعیت تش ٍ پش هػشف تش هی تاضذ کِ اص ًظش اقتػادی هقشٍى تِ غشفِ تش 

تَدُ ٍ عالٍُ تش آى ظشف هحتَی ًخ دًذاى تساس هشغَب ٍ پس اص اتوام ًخ دًذاى قاتل هػاسف خاًگی تخػَظ 

 .استفادُ دس هػاسف هایکشٍٍیَ سا داسد

 

 

 


