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مقدمـــه 

جزوه حا�ن شامل مطالب آموز�ش درباره آدامس می باشد و جهت آشنا�ی بیش�ت تیم های بازاریا�ب 

 های آن آماده شده است. مطالب این جزوه به طور 
گ

و فروش آدامس دن اکس�ی با آدامس و ویژ�

خالصه عبارتند از:

     تاریخچه آدامس در جهان و ایران

     ترکیبات و نحوه تولید آدامس

     فواید جویدن آدامس برای سالم�ت اعضای مختلف بدن انسان

     برندهای آدامس حا�ن در بازار ایران

وب  آدامس،  جها�ن  معت�ب  کنندگان  تولید  سایت های  وب  مانند  مختلفی  منابع  از  مطالب  این 

ی و تعدادی گزارشات تحقیقات بازار گردآوری شده است.  سایت های خ�ب

یاری  ایران  به موفقیت بیش�ت همکاران ما در رسارس   ، این جزوه آموز�ش امید است که مطالب 

رساند.

کت ما�ن مان پارس رسش

تابستان ۱۳۹۳

۱



آدامس ییک از قدیمی ترین تنقالت جهان است که از سال ها 

کردن  ز  تم�ی برای  متنوع  طعم های  و  شکل ها  در  قبل 

است.  می شده  استفاده  تنفس  کردن  خوشبو  یا  دهان 

رسخپوستان  و  باستان  یونانیان  مانند  قدیمی  مردمان 

آدامس داشت،  کاربردی شبیه  از موادی که  آمریکا  اولیه 

درخت  رزین  یا  صمغ  از  مواد  این  می کردند.  استفاده 

ماستیک )ماستیچ( یا گیاهان دیگر گرفته می شد. 

تاریخچـــه 
آدامــــس

نام  به  ماده ای  که  هنگامی  باز می گردد،  آمریکا  ۱860در  دهه  به  امروزی  آدامس های  سابقه 

الستییک  ماده  یک  عنوان  به  اصل  در  چیکل  شد.  تولید   )chicle( چیکل 

به  ی  ز گرمس�ی از یک درخت همیشه س�ب که  بود  از مکزیک وارد شده 

خاطر  به  چیکل  بود. صمغ  شده  استخراج   Manilkara chicle نام 

نسبت  تدریج  به  رایحه  مدت تر  طوال�ز  ز  نگهداش�ت و  بودن  نرم تر 

ی پیدا کرد. اکنون اغلب  به سایر رزین ها در آدامس ها رواج بیش�ت

آدامس ها از پایه های مصنوعی ساخته می شوند، چرا که ارزان تر و 

س تر هستند. کلمه آدامس از نام Thomas Adams گرفته  در دس�ت

و  کارخانه  در  آدامس  تولید  به  اقدام  در سال۱8۷0  که  است  شده 

فروش آن به وسیله دستگاه خودکار در شهر نیویورک نمود. 
توماس آدامس



 منونه ای از آگهی و بسته بندی اولیه آدامس

آدامس طبیعی استفاده می شد. در  به عنوان  نام دارد  گیاه ون که سقز  از صمغ  ز  ن�ی ایران  در 

زمان های قدیم سقز توسط پزشکان مشهوری چون ابو عیل سینا برای درمان بیماری های دستگاه 

گوارش تجویز می شده است. 

از 50 سال پیش آغاز شد. آدامس خروس در سال  ایران، بیش  تولید آدامس های امروزی در 

ز تولید کننده آدامس در ایران نبود. بلکه قبل از  ۱۳۳5 به بازار ایران عرضه شد، ویل خروس اول�ی
آن، آدامس های »طوطی نشان« و »طاووس نشان« در ایران وجود داشته اند که پس از حضور 

آدامس خروس، آنها جایگاه خود را ازدست داده و از بازار خداحافظی کردند.

امروزه آدامس های متفاو�ت در بازار وجود دارد که در بع�ز از آنها افزود�ز های دارو�ی و مفید 

 دندان کمک می کنند. آدامس ها�ی 
گ

وجود دارد که مثالً به سفید شدن دندان یا کاهش پوسید�

ز )آنزیم  هم وجود دارند که گفته می شود برای تنفس طراوت می آورند و برخی کارخانه ها پپس�ی

که  می دهد  حال�ت  محصولشان  به  که  افزوده اند  آدامس هایشان  به  را  معده(  ه  ش�ی زودهضم 

ز درد و سوزش معده می شود. موجب تسک�ی

آدامس خروس نشان

آدامـــس
در ایـران
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قندهای  خالص،  شکر  پودر  ذرات  از  ین کننده ها:  ش�ی
ین کننده در آدامس های قند دار معمویل استفاده  ه ذرت به عنوان مواد ش�ی گیاهی و ش�ی
می شود. ویل سهم عمده بازار آدامس را آدامس های بدون قند مانند آدامس دن 
ین کننده های  اکس�ی تشکیل می دهند که فاقد شکر بوده و با استفاده از ش�ی
 

گ
ین می شوند. برای طعم دهند� مصنوعی مانند زایلیتول و آسپارتام ش�ی

ز  ن�ی قوی  ین کننده های  ش�ی آدامس،  کیل  طعم  ماندگاری  افزایش  و 
روی  بر  تخری�ب  اثر  مواد  این  که  است  ذکر  به  الزم  می گردد.  افزوده 
دندان ها ندارند، و بع�ز از آنها مانند زایلیتول برای دندان مفید بوده 

ی می نمایند.  آن جلوگ�ی
گ

و از پوسید�

نرم کننده ها و حجم دهنده ها: برای بهبود نرمی و انعطاف پذیری 
مقدار  نگهداری  که  گیاهی  روغن های  سایر  و  ین  گلیس�ی از  آدامس 
مناسب رطوبت در آدامس را افزایش می دهند، استفاده شده است، 
و عنارصی مانند مانیتول و سوربیتول هم برای ایجاد چگایل مناسب 

به آنها افزوده شده است.

ترکیبات 
آدامـــس

آدامس  به  را  جویدن  خاصیت  بخش  این  آدامس:  بیس 
قرار  هم  کنار  برای  را  نرم  و  روان  ی  بس�ت و  بخشیده 
دن  آدامس  بیس  می کند.  فراهم  عنارص  سایر  دادن 
بهبود ظاهری  بیش�ت طعم،  ماندگاری  منظور  به  اکس�ی 
، از ترکیب عنارص مختلف تشکیل یافته است. و طعم به�ت

اوکالیپتوس،   ، ز دارچ�ی نعناع،  شامل  دهنده ها:  رنگ  و  طعم دهنده 
، آناناس، سیب، مرکبات، 

گ
ین بیان، انواع میوه ها )لیمو، توت فرنیک ش�ی

هندوانه، انبه، زنجبیل( و بسیاری طعم های جدید و ترکی�ب  است که 
امروزه در بسیاری از آدامس ها استفاده می شوند تا مرصف کنندگان 
تنوع طلب را هیجان زده نمایند. آدامس های انرژی زا هم که حاوی 

ز هستند، دسته جدیدی از آدامس ها هستند که به  مواد دارای کافئ�ی
 توسط بع�ز تولیدکنندگان به بازار عرضه شده است. 

گ
تاز�



Red Energy | انــرژی زا
ز دار یا انرژی زا که برای افزایش هوشیاری و تمرکز ذه�ز جویده می شوند، مد�ت است  آدامس های کافئ�ی
ز آدامس انرژی زا در  که به بازار جها�ز آدامس عرضه شده اند. آدامس دن اکس�ی رد انرژی به عنوان اول�ی
ز و خوشمزه هستند.  ایران، ویژه کسا�ز است که به دنبال تجربیات جدید و مرصف محصوالت هیجان انگ�ی

Spearmint  | ین نعناع ش�ی
رنگ، محبوب ترین طعم آدامس است. این طعم، سهم عمده حجم  ز ین در بسته بندی س�ب نعناع ش�ی
ی از  ین دن اکس�ی با بهره گ�ی فروش کلیه برندهای آدامس را به خود اختصاص داده است. آدامس نعناع ش�ی

طعم دهنده ها�ی با ماندگاری طوال�ز مدت خود را از سایر رقبای موجود در بازار متمایز ساخته است.

Ice Mint  | نعناع خنک
طعم نعناع خنک، ترکی�ب از نعناع و اوکالیپتوس بوده و دهان را به شدت خنک می نماید. این طعم 
ز افرادی که برای رفع بوی دهان یا خوشبو شدن نفس بعد از سیگار، اقدام به جویدن آدامس  در ب�ی

می کنند، بسیار محبوب است. بیش�ت طرفداران این طعم، مردان جوان هستند.

Strawberry | 
گ

توت فرن�
 در هر خورا� که باشد، محبوب است. بخش عمده طرفداران این طعم از بچه ها و خانم ها�ی 

گ
طعم توت فرنیک

 دن اکس�ی بسیار خوش طعم 
گ

که طعم های میوه ای را می پسندند، تشکیل شده است. آدامس توت فرنیک
 را به سوی خود جلب خواهد کرد. 

گ
بوده و به دلیل ماندگاری باالی طعمش، دوستداران طعم توت فرنیک

Tutti Frutti | تو�ت فرو�ت
ترکی�ب از طعم های میوه ای محبوب و پرطرفدار در کنار هم، طعم آدامس میوه ای دن اکس�ی را 
یادآور طعم آدامس های میوه ای  می سازند که طعمی قوی، دوست داشت�ز و نوستالژیک است و 
سال های دور است. این طعم، خاص آدامس دن اکس�ی است و رقیب مشابهی در بازار ایران ندارد.

White Mint | )نعناع تند )سفید کننده دندان
ین تندتر است، ویل به تندی نعناع خنک نیست و مانند همه  نعناع تند یا نعناع فلفیل از نعناع ش�ی
طعم های نعناعی محبوب است و برای خوشبو شدن نفس جویده می شود. این آدامس، عالوه بر طعم 
ز به واسطه وجود بیکربنات سدیم در ترکیباتش، داراست.  دندان ها را ن�ی

گ
پرطرفدار، خاصیت سفیدکنند�

طعم هـــای آدامـس دن اکسیـــر    
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*
دیاگرام مراحل تولیــــد آدامــــس

۱. ذوب: مواد اولیـــه حرارت داده شــده 
و ذوب می گردند.

آدامس های ورقه ای

۲. مخلوط نمـودن:  طعم دهنده هــا و 
یـــن کننده ها اضافه می شود. ش�ی

دستگاه هـــــای   لفــــاف گـــــذاری:   .۶
چسبیــده  به هم  قطعات  اتوماتیـــک، 
دستگاه  داخـــل  و  جــدا  را  آدامس 
طی  دستگاه  می گذارد.  لفاف گـــذاری 
انجام  لفاف گــذاری  پیوسته  فرآیندی 

می دهد.

* www.wrigley.com



۳. شــــکل دادن: خمیــــر آدامس روی مجموعه ای از غلتک ها که فاصله آنها مرتب در حال کاهش 
ی از چسبیدن به آن اضافه  است، حرکت کرده و ضخامت آن تنظیم گشته و افزود�ز ها�ی برای جلوگ�ی

می شود.

۵. آماده سازی: برای حفظ طراوت و سفت 
حفاظت شده  محیط  وارد  خمیــــر   ، ز گش�ت

دما�ی می شود.

ن و دراژه نمودن: آدامس به وسیله  ۶. شکس�ت
با  و  تقسیم شده  گوناگون  قطعات  به  گرما 
خشک کن، الیه های ترد در اطراف آنها ایجاد 
ب�ت از آب  می گردد. همزمان باچرخش، ترکیب رسش
ین کننده و رنگ دهنده اضافه  تصفیه شده، ش�ی

و آدامس دراژه می گردد. 

آدامس ها درون محفظه  یا  ۷. بسته بندی: 
قرار  جداگانه  بصورت  فویل  و  پالستییک 
داده شده و یا  بر روی هم قرار داده شده و 

بصورت یکجا بسته بندی می گردند.

۷   6

آدامس های دراژه

۴. تقسیم بندی: با توجه به نوع آدامس تولیـدی، 
خمیـر به بخش های مختلف تقسیم می شود.



فواید جویدن آدامس برای دهان 

 ۱0 تا  بزاق  تولیـــد  افزایـــش  باعث  آدامس  جویـــــدن 
ی هـای درون دهان  باک�ت به دفع  ز  ن�ی بزاق  برابر می شود؛ 
ی  بر جلوگ�ی بزاق عالوه  ترشح  افزایش  و  می کند،  کمک 
برابر  در  دندان ها  محافظت  سبب  دهان  خشیک  از 

دارای  بزاق  ز  همچن�ی می شود.  )تا۴0درصد(   
گ

پوسید�
ی های  کربنات هیدروژن است که باعث خن�ش کردن باک�ت

که  است  ز  هم�ی برای  می شود.  پالک ها  همان  یا  دندا�ز 
دندان ها دارای کربنات هیدروژن هستند. بزاق  بع�ز از خم�ی

فلوراید  و  فسفات  کلسیم،  قبیل:  از  معد�ز  عنارص  دارای  ز  همچن�ی
است. تمام این عنارص باعث استحکام دندان می شوند. ییک از ترکیبات 
بزاق، آنزیمی است که موجب ترسیع هضم کربوهیدرات ها در دهان 
می شود، بنابراین کربوهیدرات ها خییل زود وارد مری می شوند و مدت 
ی با دندان ها در تماس هستند که این خود به حفظ سالمت  زمان کم�ت
دندان ها کمک می کند. جویدن آدامس باعث فعالیت عضالت زبا�ز و 
دها�ز شده و دفع مواد سمی گروهی از عضالت بدن را موجب می شود.

شما غافلگ�ی خواهید شد!

فواید 
آدامـــس



تأث�ی آدامس بر دندان ها
آدامس برای سالم�ت دندان ها مرصز  باورند که جویدن  این  بر  عموم مردم 

شکان به مردم توصیه  ز است. با این وجود بسیاری از دندا ن�پ
می کنند بعد از غذا، آدامس های بدون قند بجوند. 

الزم به توضیح است که در ساخت آدامس های 
مانند  مصنوعی  قندهای  از  قند،  بدون 
که  می شود  استفاده  زایلیتول  یا   و  آسپارتام 
هستند.  کم کالری  ین کننده های  ش�ی جزء 
وع  رسش اسید  تولید  با  دندان   

گ
پوسید� فرآیند 

ی ها در  باک�ت متابولیسم  از  نا�ش  می شود که 
پالک دندا�ز است. جویدن آدامس بعد از غذا 

از  لذا  می گردد،  پالک  اسید  مقدار  کاهش  باعث 
ی می کند. پالک دندان یک توده   دندان جلوگ�ی

گ
پوسید�

از میکروارگانیسم ها و پیل ساکاریدهاست که در اطراف  �ب رنگ و چسبناک 
دندان تشکیل می شود و به دندان ها و لثه می چسبد. پالک باعث پرورش 
حاوی  آدامس های  جویدن  می شود.  دهان  در  اسید  تولیدکننده  ى  باک�ت
مواد سفیدکننده، به سفید شدن دندان ها کمک می کند. آدامس دن اکس�ی 
سفیدکننده نعناعی )White Mint(، حاوی بیکربنات سدیم است که دارای 

 دندان است. خالصه مهمتـرین فوایـد جویــدن آدامـــس 
گ

 سفیدکنند�
گ

ویژ�

مزایای آدامس بدون قند حاوی زایلیتول
به  غان  از چوب درخت  که  است  قند  جایگزین  کننده  ین  یک ش�ی زایلیتول 

دست آمده و کالری آن ۴0 بار کم�ت از قند است. در بسیاری از آدامس های 
ین کننده های جایگزین  بدون قند امروزی، از زایلیتول به عنوان ییک از ش�ی
، موجب کاهش 

گ
ین کنند� قند استفاده می شود. این ماده، عالوه بر ش�ی

ی   دندان و بهبود سالمت دهان و دندان می شود. باک�ت
گ

پوسید�
پتوکوکوس موتانس است   دندان اس�ت

گ
اصیل مسبب پوسید�

که از قند و الکل های قندی استفاده می کند و با تخم�ی 
از  را  دندان  مینای  که  کند  می  تولید  اسیدی  مواد،  این 
 دندان می شود. خوشبختانه 

گ
ز می برد و باعث پوسید� ب�ی

ی توانا�ی تخم�ی زایلیتول را ندارد، زیرا زایلیتول  این باک�ت
کربن کوتاهی دارد. مرصف  ه  بر خالف سایر قندها، زنج�ی
وق�ت  که  چرا  ندارد  خطری  هیچ  دیاب�ت  افراد  برای  زایلیتول 
ز  به هم�ی و  آرام جذب می شود  بسیار  زایلیتول مرصف می شود 

ان گلوکز خون ندارد. ز ز و م�ی ان انسول�ی ز خاطر هیچ اثری روی م�ی
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تأث�ی آدامس بر مغز انسان
و  تمرکز  افزایش  باعث  که  است  این  آدامس جویدن،  از خواص  دیگر  ییک 
تنوع عرص  بدون  کار  از  نا�ش   

گ
آدامس خستیک جویدن  می شود.  هوشیاری 

س می گردد.  حارصز را رفع می کند و باعث تمرکز فکر و کم شدن اس�ت
ثابت شده است که جویدن آدامس، باعث تحریک قسم�ت از 
مغز به نام “هیپوتاالموس” می شود. هیپوتاالموس، باعث 
هوشیاری  و  بیداری  در  که  می شود  هورمو�ز  آزادسازی 
و  حافظه  تقویت  باعث  آدامس  جویدن  است.  مؤثر 
می شود.   )IQ( هو�ش  یب  رصز و  ی  یادگ�ی توان  افزایش 
خاطر  به  را  اسامی  به�ت  می جوند،  آدامس  که  افرادی 
آنکه جویدن  خاطر  به  دارند.  ی  قوی�ت حافظه  و  می آورند 

در  بان  رصز  5( می شود  قلب  بان  رصز افزایش  باعث  آدامس 
ی دریافت  ن بیش�ت ش دقیقه(، پس جریان خون افزایش یافته، مغز اکس�ی
می کند و این باعث افزایش ادراک و شناخت می شود. آدامس های انرژی زا 
ز ذهن و بیدار ماندن مؤثر می باشند.  ( براي هوشیار نگهداش�ت ز )حاوي کافئ�ی
ز آدامس انرژی زاست که به بازار ایران عرضه  آدامس دن اکس�ی انرژی  زا اول�ی

شده است.

تأث�ی آدامس بر هضم غذا
جویدن آدامس موجب کاهش احتمال خونریزی لثه می شود.

دهان  بزاق  ترشح  افزایش  باعث  آدامس  جویدن 
معده  اسید  خن�ش سازی  با  بزاق  افزایش  می شود. 
را  دل  رس  سوزش  و  شده  رفالکس  کاهش  باعث 
به  غذا  این، هضم  بر  عالوه  می  دهد.  کاهش  ز  ن�ی
بازگشت  از  و  شده  تسهیل  معده  تحریک  واسطه 

ی  جلوگ�ی دهان  به  غذا  بازگشت  یا  و  معده  اسید 
می نماید. در صور�ت که در تولید آدامس های نعناعی   

از نعناع طبیعی استفاده شده 
بودن  نفخ  ضد  خاصیت  باشد، 

نعناع هم به فواید آدامس برای معده 
افزوده می شود.



ترک سیگار به وسیله آدامس
محققان به این نتیجه رسیده اند که جویدن آدامس باعث 

ز می گردد. بنابراین اگر می خواهید  دریافت کم�ت نیکوت�ی
ز  نیکوت�ی دارای  که  آدامیس  بگذارید،  کنار  را  سیگار 
می توانید  شما  وسیله  این  به  زیرا  بجوید،  را  است 
بیقراری و   ،

گ
: خستیک از نشانه های ترک سیگار نظ�ی

 در امان باشید. عالوه بر آن، کم کم سیگار 
گ

گرسنیک
کشیدن را فراموش می کنید و چه بسا ممکن است به 

ز دار، آدامس های بدون قند را  جای آدامس های نیکوت�ی
ز می کنید. بجوید که در این صورت سالم�ت خود را تضم�ی

ن پرواز با هواپیما. ات فشار هوا ح�ی  گوش ها نا�ش از تغی�ی
گ

كاهش گرفت�

جویدن آدامس، باعث مرصف ۱0 كالری انرژی در هر ساعت می شود. 
جویدن آدامس بعد از عمل جراحی روده، روند بهبودی را ترسیع می کند.

پوست  شادا�ب  به  طریق  این  از  و  شده  صورت  ماهیچه های  ورزش  موجب  آدامس  جویدن 
صورت کمک می کند.

تمامی  زیرا  نباشید،  نگران  دادید،  قورت  را  آدامستان  اگر  که  است  این  جالب توجه  نکته ای 
ترکیبات آدامس طی مراحیل در دهان، معده، روده کوچک و روده بزرگ هضم می شوند و 

در آخر از بدن دفع می شوند، یع�ن آدامس در معده شما با�ت نمی ماند.

سایر فواید 
آدامـــس

۱۱  ۱0



رفع بـــوی بـــد دهـــان 

خوشبـــو شـــدن نفس

ی از خشیک دهـــان جلوگ�ی

پاک ســـازی دنـــدان 

 دنـــدان
گ

جلوگیـــری از پوسید�

سفید شـــدن دنـــــدان

جلوگیـــــری از تشکیل پالک هــای دندا�ز 

کاهش احتمال خونریـــزی لثـــه

کمک به هضـــم غذا

کاهش رفالکـــس معـــده

کاهش استـــرس و تنش

کمک به تمرکـــز

بهبود حافظـــه

ی بهبود تــــوان یادگ�ی
کاهـــش دریافت نیکوتیــــن در افـــــراد سیگاری

خالصه ای از 

فواید آدامس

چـه آدامسـی 

بجویـــم؟

آدامس بدون قند

آدامس حاوی زایلیتول

آدامس با طعم جذاب و ماندگار

آدامس با نرمی و حجم مناسب

آدامس با بسته بندی زیبا و چشمگ�ی

آدامس
 دن اکسیــر تمامی 

 ها
گ

این ویژ�
 را دارد.



ان حضور برندهای مختلف در بازار ایران ن م�ی
کت ریگیل قدیمی ترین تولید کننده  آدامس اربیت از محصوالت رسش
آدامس در دنیاست و محبوب ترین طعم های آن نعناع و اوکالیپتوس 
آدامس دراژه در بسته  ایران به شکل  بازار  آدامس در  این  هستند. 

بندی های 10  تا�ی به فروش می رسد.

آدامس ریلکس محصول کشور ترکیه بوده و بیش�ت دو بسته  بندی 
فلیپ تاپ و قوطی پالستییک آن را در بازار می بینیم. پرفروش  ترین 
است. رنگ(  )آ�ب  تند  نعناع  و  رنگ(  ز  )س�ب نعناعی  آن  طعم های 

این آدامس قنددار را همه می شناسند و محبوب ترین طعم آن موزی است 
کت اوریون طعم های دیگری  که در بسته بندی زرد عرضه می شود. رسش
ز در بسته بندی مشابه، عرضه می کند.  را ن�ی

گ
مانند نعناعی و توت فرنیک

سال های  در  که  است  محصوال�ت  از  ییک  اولیپس  قنددار  آدامس 
گذشته حضور موفقی در بازار ایران داشتند اما در حال حارصز بیش�ت 
در شهرهای کوچک و مناطق ضعیف اقتصادی عرضه می شود و 
در مناطق خوب تهران و شهرهای بزرگ کم�ت به چشم می خورد. 

کت ریگیل  این آدامس قدیمی و آشنا هم مانند اربیت از تولیدات رسش
است. آدامس �پ � آدامس قنددار است و محبوب ترین طعم آن 
نعناعی زرد رنگ است که در بسته بندی 4 تا�ی به فروش می رسد.

این آدامس بادکنیک قنددار که برند خایص نداشته و به نام آدامس 
خر� در رسارس ایران شناخته شده است، سال هاست که از محبوبیت 

و فروش باال�ی در بازار برخوردار است.

ز آدامس بدون قند ایرا�ز است که با استفاده از شبکه  آدامس وایت اول�ی
 داشته 

گ
کت مینو در بیش�ت مناطق ایران حضور پررنیک رسارسی پخش رسش

و در بسته بندی ها و طعم های متنوعی به فروش می رسد.

آدامس تریدنت با طعم های میوه ای و ترکی�ب خوشمزه و ماندگار، به 
رسعت توانست در میان مرصف کنندگان محبوبیت باال�ی کسب کند. 
زان  حضور این آدامس در تهران و سایر شهرهای بزرگ است. ین م�ی بیش�ت

کت ریگیل است و بسیار محدود به  ا هم محصول رسش آدامس اکس�ت
شکل غ�ی قانو�ز وارد بازار ایران شده و در بسته بندی های متنوع 
، قوطی پالستییک، ورقه ای و 10 تا�ی در بازار به فروش می رسد. کتا�ب

Vivident ،Smile، شیک، Dr. Xylitol ،Oneo ،Five ،Spout ،Chewydent ،Nazar، آدامس 
پرستو، Oina، ویتامس و بع�ز برندهای دیگر هم در بازار سهم های محدودی دارند که بسته به 
قانو�ز بودن واردات آدامس در  منطقه جغرافیا�ی متفاوت بوده و در شهرهای مختلف با توجه به غ�ی

دو سه سال گذشته، شبکه های توزیع آنها بسیار متغ�ی است.

نکته قابل توجه درباره آدامس Orbit و کلیه برندهای واردا�ت دیگر این است که در حال حارصز هیچ یک 
قانو�ز وارد بازار ایران می شوند. این موضوع سبب   رسمی و قانو�ز در ایران نداشته و به شکل غ�ی

گ
نمایند�

، تاریخ مرصف گذشته و بعضاً مرصز برای سالم�ت مرصف کنندگان آدامس های  شده که کاالهای تقل�ب
یابد. کاهش  کاالها  این  به  مرصف کنندگان  اطمینان  و  اعتماد  نتیجه  در  و  شده  زیاد  بسیار  خارجی 

۱۳  ۱۲
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