
Onderdeel van het  
GC Minimum
Interventie programma.

Dry Mouth Gel, Tooth Mousse en MI Paste Plus ... en u glimlacht 
weer met plezier. Bovendien helpen ze uw tanden en mond gezond 
houden. Ze zijn echter uitsluitend verkrijgbaar via uw tandarts. Vraag 
uw tandarts welk product het beste geschikt is voor u.

Dat volstaat om bij iedereen een glimlach 
op het gezicht te toveren.

Droge mond, gevoelige tanden, tanderosie en versleten tand-
glazuur ... stuk voor stuk symptomen die uw mond onaange-
naam doen aanvoelen en uw tanden aan risico blootstellen. 
Maar nu is er goed nieuws: GC Europe biedt u drie geweldige 
producten om het comfort te herstellen en uw tanden 24 uur per 
dag te beschermen.

Als u ooit last hebt gehad van

• een droge mond,
• moeite met slikken of spreken,
• een slechte smaak of slechte adem,

of hebt opgemerkt dat

• er zich op uw tong putjes of aanslag vormde,
• tandplak zich veel sneller ophoopt,
• uw tanden bijzonder gevoelig zijn,
• er meer tandcariës of -erosie is,

dan is uw speeksel hoogstwaarschijnlijk de schuldige. Als 
uw speeksel niet het juiste minerale evenwicht heeft, kan het  
uw tanden niet naar behoren beschermen. Een verminderde 
speekselproductie houdt uw mond niet aangenaam vochtig of 
laat uw smaakpapillen niet hun werk doen.
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CPP-ACP is ontwikkeld door de School of Dental Science aan de 
universiteit van Melbourne Victoria / Australië. RECALDENT™ 
wordt verwerkt onder licentie van RECALDENT™ Pty. Limited. 
RECALDENT™ CPP-ACP is een derivaat van melkcaseïne.  
Bij patiënten met een melkeiwit- en/of benzoaten allergie moet 
van het gebruik worden afgezien.
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Ultieme bescherming, 
ultiem comfort:

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse 

en MI Paste Plus 
van GC. 

24 uur comfort en bescherming 
Droge mond? Gevoelige tanden? 

Verzwakt tand glazuur? 
GC kan al deze symptomen helpen verminderen 

met natuurlijke proteïneproducten op basis 
van melk. Meer nog, uw mond en tanden zullen 

frisser aanvoelen en er beter uitzien, 
zodat u vol zelfvertrouwen kunt glimlachen.GC Europe helpt u met Dry Mouth Gel, Tooth Mousse en  

MI Paste Plus. Deze producten werden speciaal ontwikkeld 
met het oog op uw problemen. Zij beschermen uw tanden en 
houden uw mond dag en nacht comfortabel.

Zou een innemende glimlach 
niet fantastisch mogen voelen 

- en ook nog eens bescherming 
bieden?

Verlichting van ongemak. 
Versterking van verzwakte tanden.



Hoe werken GC Tooth Mousse en GC MI Paste Plus?

Tooth Mousse en MI Paste Plus zijn ideaal voor thuisgebruik. 
Breng één van beide vlak voor het slapengaan op de risico-
dragende plekken aan en laat de pasta de rest doen.

Tooth Mousse en MI Paste Plus:

• helpt om het pH gehalte in uw mond te normaliseren
• voorkomt dat het glazuur verzwakt
• pareert cariës en houdt uw mond gezond
• overgevoeligheid vermindert snel

De smaak verhoogt de toevoer van speeksel. Hierdoor spoelen 
bacteriën en voedselresten beter weg. Tevens verbetert de 
effecti viteit van CPP-ACP(F); hoe langer CPP-ACP(F) in de mond 
blijft, hoe beter het resultaat.
 
Meer nog, Tooth Mousse en MI Paste Plus zijn bijzonder doel-
treffend voor het herstel bij mineraalverlies op plaatsen die  
geërodeerd zijn of waar uw tandglazuur dunner is. MI Paste Plus 
geeft zelfs fluoride aan het tandglazuur af voor een eeuwig jeugdige 
glimlach en een sterk gebit. Vraag uw tandarts welk product voor u 
geschikt is.

Tooth Mousse en MI Paste Plus bevatten beide derivaten van 
melkcaseïne. Patiënten die allergisch zijn voor melkeiwitten  
en/of hydroxibenzoaat, moeten hun tandarts consulteren en  
vragen naar alternatieven.

’s Nachts zorgen deze producten voor 
bescherming en verhogen ze de hoeveelheid 
bio-beschikbare calcium-, fosfaat- en fluoride- 
ionen die nodig zijn voor remineralisatie en 
preventie.

De winnende combinatie voor de perfecte glimlach

Waarom zijn mijn tanden gevoelig? Waarom slijten mijn tanden?

Net zoals uw lichaam heeft uw gebit ook verzorging nodig om 
gezond te blijven. In de loop van de tijd kunnen tanden verzwakken 
en mineralen verliezen. Dit leidt tot gevoelige tanden die niet 
voldoende tandglazuur hebben en meer risico op gaatjes lopen.

Hoe kan ik gevoelige tanden en tandslijtage voorkomen?

Revitaliseer uw tanden en bescherm ze langdurig. Tooth Mousse 
en MI Paste Plus houden uw glimlach stralend. Zij vormen immers 
de eerste natuurlijke bescherming van uw tanden tegen zuur-
aanvallen van uw dagelijkse voeding. Bovendien heffen ze het 
effect van tanderosie en tandslijtage op.

GC Tooth Mousse  en GC MI Paste Plus

Overdag zorgt de gel voor comfort en 
verlicht het de symptomen van een droge 
mond.

Een verzachtende en suikervrije speekselvervanger

Soms beseft u niet eens dat uw mond droog is totdat u pijn hebt. 
Thee en koffie, alcohol en nicotine kunnen uw mond uitdrogen. 
Patiënten die een langdurige medische behandeling ondergaan 
of ernstig ziek zijn, zijn bijzonder vatbaar voor een droge mond.  
U hebt weinig invloed op uw speekselproductie.

In vergelijking met de meeste andere speekselvervangers  
heeft Dry Mouth Gel van GC een neutrale pH. Dit betekent dat 
Dry Mouth Gel het comfort herstelt, maar de pH in uw mond op 
een veilig niveau houdt, zodat uw tanden geen kostbare mineralen 
verliezen.

Dry Mouth Gel is perfect in uw leven in te passen:

• vier heerlijke smaken om uit te kiezen,
• suikervrij, zodat het de tanden niet schaadt,
• wordt als een discrete transparante gel aangebracht,
• verkrijgbaar in een compacte tube die in uw handtas of broekzak 

past.

GC Dry Mouth Gel

Comfort


