
Osa GC:n Minimun
Intervention ohjelmaa

Dry Mouth Gel, Tooth Mousse ja MI Paste Plus tekevät hymyi-
lystä jälleen mukavaa. Ja ne auttavat pitämään hampaasi ja suusi 
terveinä. Niitä saat kuitenkin ainoastaan hammaslääkärisi kautta. 
Kysy hammaslääkäriltäsi, mikä tuote sopii sinulle.

Se saa kenet tahansa hymyilemään.

Suun kuivuminen, arkuus, eroosio ja kiilteen kuluminen - nämä 
oireet voivat saada suusi tuntumaan epämukavalta ja aiheuttaa 
riskin hampaillesi. Hyviä uutisia: GC Europe tarjoaa kolme  
ylivoimaista tuotetta, jotka palauttavat mukavan olon ja suojaa-
vat hampaitasi ympäri vuorokauden.

Jos olet joskus valittanut

• suun kuivumista
• nielemis- tai puhumisvaikeuksia
• pahaa makua tai pahanhajuista hengitystä

tai huomannut

• kuoppia tai plakinmuodostusta kielen pinnalla
• plakin muodostumista entistä nopeammin
• hampaiden voimakasta arkuutta
• lisääntynyttä kariesta tai eroosiota

syynä on todennäköisesti sylkesi. Jos sylki ei sisällä sopivasti 
kivennäisaineita, se ei pysty suojaamaan hampaitasi niin kuin 
sen pitäisi. Heikentynyt syljeneritys ei pidä suutasi miellyttävän 
kosteana ja estää makusilmujesi tekemästä työtään.
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CPP-ACP materiaalin  kehittämispaikka on School of Dental 
Science at the University  of Melbourne Victoria/ Australia. 
RECALDENTTM lisenssin omistaa RECALDENTTM Pty. Limited. 
RECALDENTTM  CPP-ACP on vamistettu maidon kaseiinista,eikä 
sitä tule käyttää potilailla jotka ovat allergisia maitoproteiinille 
tai hydroksybentsonaateille.
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Äärimmäistä suojaa, 

äärimmäistä mukavuutta.

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse 

ja MI Paste Plus 
GC:ltä. 

24 tuntia mukavuutta ja suojaa 
Kuiva suu? Aristavat hampaat? Hauras kiille?  

GC voi auttaa kaikkien näiden oireiden 
helpottamisessa luonnonmaitopohjaisilla 
proteiinituotteilla. Lisäksi suu ja hampaat  

tuntuvat raikkaammilta ja näyttävät paremmilta  
ja voit hymyillä huoletta.

GC Europe voi auttaa - ratkaisu ovat Dry Mouth Gel, Tooth 
Mousse ja MI Paste Plus. Nämä oireidesi parantamiseen 
suunnitellut tuotteet pitävät suusi ja hampaasi mukavan  
tuntuisina ja suojassa - päivä päivän jälkeen.

GC suojaus antaa
ihanan hymysi myös 

tuntua ihanalta. 

Helpotusta epämukavuuteen. 
Helpotusta hampaiden  
heikkenemistä vastaan.



Miten GC Tooth Mousse ja GC MI Paste Plus toimivat?

Tooth Mousse ja MI Paste Plus ovat ihanteellisia kotikäyttöön. 
Riittää, kun levität niitä  riskialtteille pinnoille juuri ennen nukku-
maanmenoa ja annat pastan huolehtia lopusta. 

Tooth Mousse ja MI Paste Plus:

• neutralisoi suusi pH:n
• suojaa kiillettä eroosiota vastaan
• pitää suusi terveenä
• eliminoi nopeasti hampaiden herkkyyttä
 
Maku auttaa stimuloimaan syljen virtausta, joka huuhtelee 
bakteerit ja ruoan ylijäämät hampailta ja tehostaa CPP-ACP(F) 
vaikutusta. Mitä pidempään CPP-ACP(F) on suussa sen tehok-
kaampi on sen vaikutus.

Lisäksi Tooth Mousse ja MI Paste Plus palauttavat tehokkaasti 
mineraalitasapainon  eroosiosta kärsiville alueille ja kohtiin, 
joissa kiille on ohentunut. MI Paste Plus tuo myös fluoridia 
hammaskiilteeseesi nuorentaen hymyäsi ja vahvistaen samalla 
hampaitasi. Kysy hammaslääkäriltäsi, mikä tuote sopii sinulle.

Tooth Mousse ja MI Paste Plus sisältävät maidon kaseiinista 
peräisin olevia valmistusaineita. Potilas jolla on maitoproteiini 
ja/tai hydroksybentsonaattii allergia tulee tiedustella vaihto-
ehtoja hammaslääkäriltään.

GC Tooth Mousse ja GC MI Paste Plus
Suojaavat yöllä lisäämällä biologisesti käy-
tettävissä olevien kalsium-, fosfaatti- ja 
fluoridi-ionien pitoisuuksia, joita tarvitaan 
hampaiden remineralisaatioon ja ongelmien 
ehkäisyyn.

Voitokas yhdistelmä täydellisen hymyn saavuttamiseksi

Miksi hampaani aristavat? Miksi hampaani kuluvat nopeasti?

Aivan kuten kehosikin, hampaasikin tarvitsevat hoitavia aineita 
pysyäkseen terveinä ja näyttääkseen hyviltä. Ajan myötä hampaat 
voivat heikentyä ja menettää ravintoaineita. Tuloksena tästä voivat 
olla aristavat hampaat, joissa ei ole tarpeeksi kiillettä ja joihin 
tulee helpommin reikiä.

Miten voin ehkäistä hampaiden arkuutta ja kulumista?

Anna hampaillesi uutta elämää ja suojaa, joka kestää. Tooth 
Mousse ja MI Paste Plus säilyttävät upean hymysi. Itse asiassa 
ne ovat ensimmäinen luonnollinen järjestelmä, joka suojelee 
hampaitasi päivittäisestä ruuasta johtuvilta happohyökkäyksiltä 
- ne ehkäisevät myös hammaseroosion ja hampaiden kulumisen 
vaikutuksia.

GC Tooth Mousse  ja GC MI Paste Plus

Tuo päivän aikana mukavuutta ja lievittää 
suun kuivuudesta syntyviä oireita

Lievittävä, sokeriton kosteutus suullesi

Joskus et huomaa suusi kuivuutta, ennen kuin suuhun koskee. Tee 
ja kahvi, alkoholi ja nikotiini voivat kuivattaa suutasi. Pitkäaikaista 
lääkitystä käyttävät tai syöpää sairastavat potilaat ovat erityisen 
alttiita suun kuivumiselle. Aina syljen vaikutuksia ei voi muuttaa.

GC:n Dry Mouth Gel on pH-arvoltaan neutraali, toisin kuin monet 
muut syljen korvikkeet. Tämä tarkoittaa, että Dry Mouth Gel 
palauttaa mukavuuden mutta säilyttää suun pH-arvon turvallisella 
tasolla, jotta hampaasi eivät menettäisi tärkeitä kivennäisaineita.

Dry Mouth Gel on suunniteltu helpottamaan elämääsi:

• voit valita neljästä herkullisesta mausta
• tuote on sokeriton eikä siten vahingoita hampaitasi
• tuote levitetään huomaamattomana läpinäkyvänä geelinä
• tuote toimitetaan pienessä putkilossa, joka sopii hyvin laukkuun 

tai taskuun

GC Dry Mouth Gel

Mukavuus


