
MyToo
Poets je tanden elke avond voor het 

slapengaan* met de bamboe MyToo om 
plastiekdeeltjes in je mond en hele 

lichaam te vermijden.

*Je tanden te vaak poetsen kan je interne balans
verstoren. Poets ze daarom slechts eenmaal per dag. 

Waarom voor het slapengaan? Tijdens de nacht, wanneer 
we stil liggen, kan het aantal slechte bacteriën groeien op 
etensresten. Die wil je dus grondig verwijderen met een 

non-invasieve bio tandpasta.

Na het poetsen laat je je MyToo 
tandenborstel best drogen op een 
glas om ze hygiênisch en mooi te 

houden.

De MyToo is zachter dan andere bamboe 
tandenborstels om je gevoelig tandvlees 

met zorg en zachtheid te behandelen.



Waarom bamboe ? 

 Eco
Bamboe groeit snel en zonder pesticiden en is 
daarmee 
de meest eco plant om te telen

 Hygiënisch Bamboe heeft een natuurlijk antiseptische 
werking en is daarom de veiligste optie

De MyToo mag in de compost of in de recyclage vuilbak.

Veelgestelde 
Vragen

Hoe kan ik het recycleren?

Is de MyToo veganistisch?

Ja, al onze producten zijn veganistisch: niet getest op dieren en bevat geen 
dierlijke elementen.



Hoe lang gaat de MyToo mee? 
Onze ecologische bamboe tandenborstel gaat even lang mee als de typische 
plastieken tandenborstel. 

Tandartsen raden aan om je tandenborstel elke 3 maand te vervangen. Bij Rosie's 
Discoveries kan je kiezen voor een goedkoper abonnement waarbij we automatisch 
elke 3 of 6 maand een nieuwe tandenborstel of een set MyToos opsturen voor jou en je 
familie

Wil je graag profiteren van deze handige service en tegelijk korting krijgen?

Contacteer ons via info@rosiesdiscoveries.com

Hoe hard of zacht is de MyToo?

De MyToo is een zachte tandenborstel, omdat dit wordt aangeraden door tandartsen.

Welke maten zijn er?
Er is een MyToo tandenborstel voor volwassenen en één voor kinderen. 

Wat is de tevredenheidsgarantie?
We zijn trots op onze kwalitatieve bamboe tandenborstels en hebben er  vertrouwen 
in dat je ze dolblij zal gebruiken. Is er toch een reden  waarom je niet helemaal dolblij 
bent, stuur ons een mailtje via 
info@rosiesdiscoveries.com en we helpen graag om de beste oplossing voor jou te  
vinden! 
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