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Tannlæknar mæla með GUM 
Original White tannhvíttunar-
efni en efnið verndar tennurnar, 
viðheldur almennri tannheilsu 
og heilbrigði tanna og tryggir 
að tennurnar haldi sínum styrk. 
„Efnið hreinsar burt gamla bletti 
og óhreinindi og fyrirbyggir nýja 
bletti. Tennurnar fá sinn upp-
runalega lit aftur,“ segir Birna 
Gísladóttir, viðskiptafræðing-
ur og markaðsfulltrúi fyrir 
GUM tannvörur. Icecare 
flytur vörurnar inn en fyr-
irtækið var stofnað á vor-
mánuðum 2010 og mark-
mið þess er að bjóða 
upp á breitt vöruval af 
tannvörum og heilsu-
vörum sem bæta 
heilsu viðskipta-
vina á hagstæðu 
verði.

„GUM er sér-
stök bl a nda 
sem er varin 
einkaleyfi 
sem hreins-
ar betur en 
bleikiefni. 
Varan 
inni-
heldur 
hins 
vegar 
engin 

bleikiefni en þau geta skaðað 
náttúrulega vörn tanna. GUM 

geta allir notað að staðaldri og 
bæði tannkremið og munnskol-

ið innihalda mikið f lúor,“ segir 
Elísabet.  

GUM Original White fæst í 
öllum apótekum, Fjarðarkaupi og 
verslunum  Hagkaups.

Tannhvíttunarefni 
sem tannlæknar 
mæla með
GUM Original White tannhvíttunarefni eru öflugt munnskol og tannkrem sem gera 
tennurnar hvítar og gefa fallegra bros.

GUM Original White tannkremið og munnskolið 
innihalda mikið flúor og vernda tennurnar.

Birna Gísladóttir segir 
tennurnar fá sinn upp-
runalega lit með notkun 
tannhvíttunarefnisins.

MYND/GUNNAR

Tannlæknar mæla með GUM Original 
White tannhvíttunarefni en efnið verndar 
tennurnar, viðheldur almennri tannheilsu 
og heilbrigði tanna.

RAUÐVÍN OG KAFFI UPPLITA TENNUR
Tennurnar skipta 
alla máli. Brosið 
verður ekki fallegt 
nema tennurnar séu 
heilar. Þess vegna 
skiptir máli að halda 
þeim heilbrigðum 
og fallegum.
Til að viðhalda heil-
brigðum tönnum 
ætti fólk alltaf að 
bursta tennurnar 
fyrir morgunmat, 
sagði sérfræðingur 
á sjónvarpsstöðinni 
Fox nýlega og bætti 
því við að þetta 
skipti máli fyrir heils-
una. Eftir nóttina eru 
bakteríur í munni 
sem ætti að þrífa 
fyrir morgunmat. 
„Burstið tennurnar 
vel, í að minnsta 
kosti tvær mínútur 
kvölds og morgna. 
Skolið munninn 
með vatni eftir 
morgunmatinn.“  
Sérstaklega áríðandi 
er að skola munn-
inn með vatni eftir 
neyslu á súrum 
drykkjum. Ekki ætti 
að hafa appelsínu-
djús með kvöld-
matnum. Kaffi, te, 
rauðvín  og tóbak fara illa með tennurnar. Glerungur tannanna dökknar 
við neyslu á þessum drykkjum. Sömuleiðis upplitast glerungurinn með 
árunum. 
Best er að ráðfæra sig við tannlækni varðandi tannhvíttun. Til eru efni 
sem geta skaðað tennurnar í stað þess að gera þær hvítar. Með því að 
bursta tennur kvölds og morgna og nota tannþráð haldast tennurnar 
hreinar og fallegar. Reglubundið eftirlit hjá tannlækni er sömuleiðis 
nauðsynlegt. 
Epli eru góð fyrir tennurnar og hreinsa glerunginn. Ágætt ráð er að fá sér 
sykurlaust tyggjó eftir matinn. Það hreinsar tennurnar. 

Bursta þarf tennurnar í að minnsta kosti tvær mínútur 
kvölds og morgna,

 1 Þetta bros er mikils virði því sam-
kvæmt stjörnulista Forbes er Gisele 
Bündchen hæst launaða fyrirsæta í 
heimi. Og fallegt er það ...

 2 Megan Fox hefur skotist upp á 
stjörnuhimininn með miklum hraða 
og getur þakkað það að miklu leyti 
glæsilegu útliti sínu og fallegu brosi. 
Brosið þykir kvenlegt og það þykir 
auka sjarma hennar að það er örlítið 
skakkt. 

 3 Bros Bridget Moynahan dregur fram 
fallega og ákveðna andlitsdrætti 
hennar, há kinnbein og djúp, brún 
augu.

 4 Bros Scarlett Johansson löðrar hreint 
og beint af glæsileika. Þrýstnar varir 
hennar ramma hvítar tennurnar 
fallega inn þannig að brosið verður 
óborganlegt.

 5 Bros Jessicu Alba er í fagurfræðilega 
réttum hlutföllum og er glæsilegt frá 
öllum hliðum. Ekki skemma perlu-
hvítar tennurnar fyrir heldur.

 6 Jennifer Garner á sér marga aðdá-
endur. Bros hennar er talið vera 
einkar aðlaðandi og hæfa þessari 
fallegu konu.

 7 Bros Katherine Heigl er einstakt að 
því leyti að framtennur hennar eru 
örlítið framstæðar. Það þykir auka 
enn frekar á persónutöfra hennar. 
 NORDIC PHOTO/GETTY

Fallegustu og hvít-
ustu stjörnubrosin
Stjörnurnar í Hollywood kunna svo sannarlega listina að brosa. Brosin eru vel æfð og tennurnar vel 
hirtar og skínandi hvítar. 
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TIL BÚDAPEST 
Í TANNVIÐGERÐIR
Í Noregi hafa birst auglýsingar 
um tannlæknaferðir til Búdapest. 
Norðmönnum er lofað helmingi 
minni kostnaði við tann-
lækningar miðað við kostnað í 
Noregi og gott frí að auki. Þannig 
kostar „implant” á tönn um það 
bil 441.000 krónur í Noregi en 
241.000 í Búdapest. Um helmingi 
ódýrara er sömuleiðis að fá brú 
í Búdapest og nefndar eru fleiri 
dýrari tannviðgerðir.
Norskur fararstjóri tekur að sér að 
túlka samtöl á milli tannlæknis 
og ferðalangs. Þeir sem vilja 
skoða þetta nánar geta farið inn á 
síðuna www.eurodent.no.
Fyrir rúmum tuttugu árum 
flykktust Íslendingar til Búlgaríu 
í ódýrar tannviðgerðir. Mikið var 
fjallað um þær ferðir á sínum 
tíma. Ekki voru allir á eitt sáttir um 
þær ferðir og töldu tannlækna í 
Búlgaríu ekki jafn mikla fagmenn 
og þá íslensku. 

FORNMENN VILDU BEINAR TENNUR
Löngun eftir beinum og fallegum tönnum er ekki ný af nálinni. Fornleifafræðingar 
hafa grafið upp múmíur sem höfðu grófa málmvíra vafða um tennur sínar. Var þá girni 
notað til að þrengja bilið milli tannanna. Hippókrates, sem nefndur er faðir læknis-
fræðinnar, og  heimspekingurinn Aristóteles, glímdu báðir við að finna leiðir til að rétta 
tennur á tímabilinu 400-500 fyrir Krists burð. Meðan Róm var enn fátæklegt sveitaþorp 
grófu Etrúskar fólk sitt með áhöldum sem notuð voru til að rétta tennur og koma í 
veg fyrir tannmissi. Þrátt fyrir frumkvæði og tilraunir manna fyrr á öldum urðu þó litlar 
framfarir í tannréttingum fyrr en um aldamótin 1700. Frönsku tannlæknarnir Pierre 
Fauchard og Etienne Bourdet gáfu báðir út bækur á fyrri hluta 18. aldar þar sem kaflar 
voru helgaðir tannréttingum. Bourdet var um leið fyrsti tannlæknirinn sem mælti með 
því að draga jaxla úr fólki til að rýma betur fyrir öðrum tönnum. Þrátt fyrir áfanga fyrri 
alda eru tannlæknarnir Norman W. Kingsley og J. N. Farrar iðulega nefndir feður tann-
réttinga. Þeir gáfu báðir út tímamótaverk sín á seinni hluta 19. aldar.

TENNUR OG BÖRN
Fyrstu tennur barna koma yfir-
leitt í kringum sjö mánaða aldur. 
Það er þó mjög mismunandi eftir 
einstaklingum og er það að sumu 
leyti háð erfðum. Barnatennurnar 
eru tuttugu alls og oftast eru það 
miðframtennur í neðri gómi sem 
koma fyrst. Síðan samsvarandi 
tennur í efri. Því næst koma hlið-
arframtennur, fyrst í neðri gómi 
og svo í þeim efri. Barnatanntöku 
lýkur vanalega um þriggja ára 
aldur og eru það öftustu jaxlarnir 
sem koma síðastir. 
Foreldrar eiga að hreinsa tennur 
barna sinna daglega um leið og 
fyrsta tönnin kemur upp. Áður 
er æskilegt að hreinsa og nudda 
góm barnsins með rökum klút. 
Börn geta ekki séð um tann-
burstun sjálf fyrr en um tíu til 
tólf ára aldur. Þegar tíu ára aldri 
er náð getur verið gott að leyfa 
barninu að bursta sjálft, en undir 
eftirliti foreldranna. Börn eiga 
að nota tannkrem sem ætlað er 
börnum. Venjulegt tannkrem er 
of sterkt. Einnig er mikilvægt að 
foreldrar stjórni því hversu mikið 
magn fer á burstann. Notið það 
magn tannkrems sem svarar til 
stærðar naglarinnar á litla fingri 
barnsins.
Börn sem náð hafa fjögurra ára 
aldri eiga öll að hafa komið til 
tannlæknis. Það er nauðsynlegt 
að venja börn á reglulegt eftirlit 
hjá tannlækni því þá myndast 
traust og líkurnar á að tennur 
barnsins verði heilbrigðari aukast.

Heimild: www.tannsi.is 

Börn sem náð hafa fjögurra ára 
aldri eiga öll að hafa komið til 
tannlæknis.  NORDIC PHOTO/GETTY

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.



BÍLAR &
FARATÆKI

Toyota Land Cruiser 120 GX Diesel 
Turbo, ‘06/2008 Ekinn 96þús. Ssk. Ný 
kominn úr 90þús. km skoðun, 8manna, 
Dráttarkrókur ofl. Fallegt eintak. Ásett 
Verð 6.390.000.- Ath. skipti á ódýrari.

BMW 318I S/D E90, 02/2006 Ekinn 
90þús. Ssk, Dekurbíll, Einn eigandi. 
Ásett Verð 2.490.000.-

Toyota Yaris Sol VVTi, 07/2006 Ekinn 
91þús. Ssk. Er á staðnum. Ásett Verð 
1.290.000.-

Jeep Grand Cherokee Limited Overland, 
‘06/2004 Ekinn 139þús. Ssk, Leður, 
Dráttarkrókur, Mjög Fallegt eintak. 
Einn eigandi. Ásett Verð 1.590.000.- 
TILBOÐSVERÐ 1.290.000.-

Honda Accord Sedan Special Edition, 
10/2007 Ekinn 60þús. Ssk, Fallegt 
eintak. Ásett Verð 2.590.000.- Ath skipti 
á ódýrari

BMW 650 I, 05/2007 Ekinn 50þús. 
Ssk, 4.8L V8 368hp, Umboðsbíll, Þessi 
glæsikerra er á staðnum. Ásett Verð 
8.900.000.-

VORTEX Heithúðun á allar gerðir 
pallbíla og fleira. Upplýsingar hjá 
Bílaryðvörn í síma : 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

FORD F150 supercrew ss 4x4 king 
range Umboðsbíll . Árgerð 2008, 
ekinn 32 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.590.000. Tilboð 3.990.000 kr 
Rnr.103413.

HYUNDAI Getz gl. Árgerð 2004, ekinn 
91 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 750.000. 
ný tímareim Rnr.103677.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA Aygo h/b. Árgerð 2006, 
ekinn 81 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.090.000. Rnr.201163..Ákvílandi 860 
þús. Toyota Kletthálsi s: 570-5220.

TOYOTA Corolla h/b sol. Árgerð 2004, 
ekinn 138 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.090.000. Rnr.201185.Toyota Kletthálsi 
s: 570-5220.

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

M.BENZ 200. Árgerð 1979, ekinn 
228 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
590. aðeins þús , ÞESSI BIFREIÐ ER Á 
FORNBÍLATRYGGINGU Rnr.103808.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

ISUZU Trooper Árgerð 2000, ekinn 
170 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
650.000. Rnr.110775.

MMC Montero Árgerð 2001, ekinn 
116 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur.Mjög 
snyrtilegur bíll Tilboðsverð 1.150.000. 
Rnr.133150.-

HONDA Cbr 600 rr. Árgerð 2008, ekinn 
7 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.350.000. 
Rnr.110754.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Toyota Corolla 1.4 VVTi Árgerð 6/2006, 
ekinn aðeins 71þ.km, bsk, nýskoðaður. 
Flottur bíll sem er á staðnum! Verð 
1.390.000kr. Raðnúmer 132117. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Netbílar, Hlíðasmára 2 Er nú þegar 
orðin ein vinsælasta bílasalan í 
bænum. Beinið viðskiptunum til okkar 
það mun reynast yður happa drjúgt. 
Símakall til bílasala yðar útvegar yður 
fullar Upplýsingar. Sími 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar 
á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

TOYOTA Land Cruiser 100 Vx Dísel Ný 
35” dekk. Árgerð 2006, 7 manna, ekinn 
aðeins 128þ.km , Sjálfskiptur. Leður,ofl. 
Verð 6.890þ. Glæsilegur jeppi ! Er á 
staðnum.

NISSAN Patrol GR 35”. Árgerð 2008, 
ekinn 73þ.km, Dísel, Sjálfskiptur. Verð 
4.890þ Höfum Patrol 03-08 á staðnum.

Honda Legend 4wd 296hp. Árgerð 
2007, ekinn 46 Þ.KM, Sjálfskiptur. leður 
ofl ofl. Flaggskip Honda ! Verð 4.990þ 
Er í innisal. Glæsilegur eðalvagn !

M.BENZ GL 450 4matic. Árgerð 2007, 
ekinn aðeins 59þ.km, 7 manna, 
Sjálfskiptur, leður, DVD, ofl. Verð 
8.900þ. Er á staðnum.

BMW 5 525xi Skynvætt 4wd. Árgerð 
2007, ekinn 42þ.km, Sjálfskiptur. 
Verð 6.200þ. Leður, álfelgur ofl. Er á 
staðnum.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Til sölu Viking 1706 árg. 2001 fortjald, 
einangraður farangurskassi, Ískápur, 
fortjald, sólarsella, geislaspilari, hýsi í 
toppstandi. Verð, 790 þús.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í 

ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

MM Pajero Sport President árgerð 
2007, diesel 2,5 beinskiptur, ekinn 112 
þús.km., leður, topplúga, grár/tvílitur, 
sk.’13, 100% lánað, verð kr. 2.450.000,- 
gsm 821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

!!! TILBOÐ !!!
Chrysler 7 manna bíll til sölu. Frábær 
fjölskyldubíll í toppstandi. Árg. 2005, 
ek. 142þús., ný smurður og nýjir 
bremsuklossar. Tilboð 1.850.000, 
áhvílandi lán getur fylgt. Skoða skipti 
á ódýrari. Upplýsingar í síma 823 3344.

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

Til sölu Ford Farline árg. 1956 Í mjög 
góðu ástandi. Verðtilboð. Uppl. í síma 
660 0371.

Daewoo Lanos 1500, sjálfsk. Árg. 2000. 
Ek. 110 Þ. Þarfnast lagfæringa, tímareim 
o.fl. Verð 95.000,- Upplýsingar: 
Friðfinnur í síma 894-1624.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Til sölu Nissan King Cab. árg. 2003. 
2.5d. beinsk. ekinn 248.þ.km Ný vél í 
bílnum. verð 1190.þús. uppl. 8499605.

Vw polo 1400 árg. 2000. Ek. 95 þús. 
þarfnast smá viðg., verð 280 þús. Get 
útvegað kortalán í allt að 36 mán. Uppl. 
869-6696.

Ford Escape Limited 4X4DR ‘05. 3L 
bensín. Ek. 65 þús. Sk. 2012. ssk. Skipti 
á öðrum bíl kemur til greina. V. 850 þ. 
S. 616 2597.

Reno laguna árg.’00, 5gíra, 1,6vél, ek. 
159km. V. 250 þ. S. 616 2597.

Til sölu Pajero Intense árg. 2007. 3,2 
dísel. Ekinn 90þús. Ný dekk. Skipti 
koma til greina á ódýrari (gullfallegur 
og góður bíll) sími 698 2312 Jón.

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is


