
 Tooth 
Mousse

ºi MI Paste 
Plus de la GC. 

Creme protectoare
remineralizante cu triplu efect: 

Oferã un plus de rezistenñã. 
Protejeazã. Refac. 

Un echilibru pozitiv al cavitãñii orale, inhibã demineralizarea
dentinei ºi a smalñului ºi promoveazã remineralizarea.

Apãrare naturalã împotriva cariilor 
cu Tooth Mousse

Îmbunãtãñiñi remineralizarea ºi
intensificañi fluorizarea cu MI Paste Plus

Alegerea corectã 
                pentru indicañii variate.

Albire

Înainte de albire. Imediat dupã progra-
marea iniñialã pentru 
albire petele albe 
sunt încã vizibile.

La douã sãptãmâni 
dupã programarea 
finalã pentru albire 
ºi dupã aplicarea lui 
Tooth Mousse de 
douã ori pe zi.

Imediat dupã înde-
pãrtarea bracket-
ului.

Aceste rezultate au 
fost obñinute dupã 
o lunã prin aplicarea 
timp de cinci minute  
de douã ori pe zi.  

Dupã trei luni.

Ortodonñie

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus 

        sunt disponibile în  
            cinci arome delicioase:  

Pentru a preveni apariñia petelor albe, aplicañi Tooth Mousse de douã ori pe zi pe întreaga 
perioadã în care purtañi bracket-urile sau în care folosiñi un alt dispozitiv oral.
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CPP-ACP a fost realizat de School of Dental Science, University of Melbourne Victoria, Australia. 
RECALDENT™ este sub licienñã RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT ™ CPP-ACP este derivat din 
caseinã lactatã, ºi nu trebuie utilizat în cazul pacienñilor cu alergie la proteinele lactate sau la hidroxiben-
zoañi.

Fluorozã

Imaginea situa-
ñiei pre-tratament 
indicã existenña 
unei fluoroze uºoare 
cu dinñi anteriori 
“ninºi”.

La sfârºitul primului 
tratament, opaci-
tãñile au fost reduse 
prin trei cicluri de 
demineralizare ºi 
microabraziune. O 
demineralizare de 
douã minute a fost 
realizatã pentru fie-
care ciclu.

Dupã patru sãp-
tãmâni de aplicare 
a Tooth Mousse pe 
timpul nopñii, opac-
itãñile rãmase au fost 
înlocuite de smalñ cu 
aspect normal.

Tratamentul petelor albe

Înainte. Rezultatele dupã o 
lunã de aplicare a 
Tooth Mousse. 

Pepene Galben, Mentã, Vanilie, Cãpºuni, Tutti-Frutti

În cazul pacienñilor care:
• prezintã un risc cariogen scãzut spre mediu
• prezintã pete albe
• prezintã hipersensibilitate înainte ºi dupã
   albirea dinñilor  
•  au suferit intervenñii cum ar fi detartrajul sau 

curãñarea profesionalã a dinñilor
• sunt mai mici de ºase ani

În cazul pacienñilor care:
•  necesitã extra protecñie datoritã susceptibilitãñii 

cariogenice medii sau ridicate  
• sunt compromiºi din punct de vedere medical 
•  prezintã un mediu oral acid
• suferã de eroziuni ºi reflux gastric
• necesitã ajutor datoritã unui control precar
   al plãcii bacteriene

GC Tooth Mousse (40 g, 35 ml pe tub)

Pachet Asortat 10 buc, 2 din fiecare aromã (Pepene 
Galben, Cãpºuni, Tutti-Frutti, Mentã & Vanilie)

Cãpºuni, pachet cu 10 buc

Pepene Galben, pachet cu 10 buc

Mentã, pachet cu 10 buc

Tutti-Frutti, pachet cu 10 buc

Vanilie, pachet cu 10 buc

GC MI Paste Plus (40 g, 35 ml pe tub)

Pachet Asortat 10 buc, 2 din fiecare aromã (Pepene 
Galben, Cãpºuni, Tutti-Frutti, Mentã & Vanilie)

Mentã, pachet cu 10 buc 

Cãpºuni, pachet cu 10 buc

Pepene Galben, pachet cu 10 buc

Vanilie, pachet cu 10 buc

Tutti-Frutti, pachet cu 10 buc
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Tooth Mousse/MI Paste Plus

La fel cum corpul nostru are nevoie de îngrijire pentru a rãmâne sãnãtos ºi a arãta bine, ºi dinñii au nevoie deasemenea 
de îngrijire. Cu timpul, dinñii îºi pot pierde din nutrienñii necesari ºi din rezistenñã datoritã procedeelor de albire, 
alimentelor sau bãuturilor foarte acide ºi a procesului naural de îmbãtrânire. Protejarea ºi revitalizarea dinñilor sunt 
foarte importante pentru menñinerea unui aspect estetic pe toatã durata vieñii. GC vã prezintã douã tratamente 
stomatologice revoluñionare care vã ajutã sã realizañi acest lucru.

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus:
• Remineralizarea 1, 11 ºi inhibarea7 leziunilor carioase incipiente
• Desensibilizare 3, 13

• În timpul ºi dupã tratamentul ortodontic, în special în cazul petelor albe 4

• Oferã extra protecñie, în special împotriva atacurilor acide8, 9

• Pentru femeile gravide

Combinañia câºtigãtoare pentru un  
         zâmbet care dureazã o viañã.

Introdus în 2002, Tooth Mousse rãmâne o alegere 
excelentã pentru protecñia împotriva atacurilor 
acide. Pe lângã protecñia împotriva aciditãñii ºi resta-
bilirea echilibrului mineral al cavitãñii orale în doar 
câteva minute, Tooth Mousse remineralizeazã lezi-
unile smalñului datoritã nivelului ridicat de calciu ºi 
fosfat oferit.
Tooth Mousse reprezintã modalitatea idealã de a 
oferi pacienñilor dumneavoastrã o protecñie totalã 
maximã. Mulñumitã lui RECALDENT™ - ingredientul 
sãu revoluñionar! 
RECALDENT™ este derivat din caseinã, proteina 
lactatã. Cercetãrile recente au demonstrat faptul cã 
efectul protector al laptelui se datoreazã unei pãrñi 

din proteina caseinicã numitã fosfopeptidã caseinicã 
(CPP), care conñine ioni de calciu ºi fosfat cum ar fi 
Fosfatul Amorf de Calciu (ACP). Fosfatul de calciu 
este de obicei insolubil; cu alte cuvinte, alcãtuieºte 
o structurã cristalinã cu un pH neutru. Totuºi, CPP-
ul pãstreazã calciul ºi fosfatul într-un stadiu amorf, 
non-cristalin, asemãnãtor componentelor salivare 
minerale. Ceea ce înseamnã cã, complexul CPP-ACP, 
sau RECALDENT™, reprezintã modalitatea optimã 
de livrare a ionilor de calciu ºi fosfat pe suprafaña 
dinñilor ºi în interiorul plãcii bacteriene. Pe scurt, 
RECALDENT™ protejeazã împotriva demineralizãrii 
smalñului ºi, în plus, remineralizeazã smalñul.

Primul sistem natural 
      de protecñie. 

Combinarea remineralizãrii ºi fluorizãrii. 
Beneficiile MI Paste Plus pe scurt:
•  Protejeazã împotriva modificãrilor pH-ului din placa bacterianã  
• Împiedicã adeziunea ºi creºterea Streptococcus mutans ºi a Streptococcus sobrinus pe suprafaña dintelui12

• Remineralizeazã leziunile smalñului (remineralizare) 2, 7 ºi ajutã smalñul remineralizat sã devinã mai rezistent
   la atacurile acide 1, 9

• Optimizeazã modul de transportare cãtre smalñ ºi absorbñia fluorului 5, 6

Notã: puteñi aplica Tooth Mousse ºi MI Paste Plus 
topic ºi în gutierã.

Beneficiile Tooth Mousse pe scurt:
•  Oferã rezistenñã crescutã împotriva atacurilor acide8,9 prin inhibarea demineralizãrii smalñului1,11 ºi inducerea 

remineralizãrii atât la suprafaña dintelui cât ºi în interior.
•  Reduce hipersensibilitatea prin obturarea tubulilor dentinari deschiºi 3, 13

•  Previne formarea cariilor incipiente datoritã proprietãñilor sale
   anti-cariogenice10

•  Remineralizeazã petele albe cretoase, chiar ºi dupã tratamentul
   ortodontic  4

Modul de aplicare a Tooth Mousse ºi 
MI Paste Plus

GC a luat aceastã idee senzañionalã ºi a perfecñionat-o.
Cu ajutorul lui MI Paste Plus.

MI Paste Plus oferã toate beneficiile ºi gustul delicios al lui Tooth Mousse. În plus, optimizeazã atât trans-
ferul fluorului cãtre smalñ cât ºi absorbñia acestuia. 
ªi datoritã formei patentate, unice de fluor, MI Paste Plus combinã re-mineralizarea ºi fluorizarea.
MI Paste Plus conñine 900 pãrñi la milion (ppm) de ioni de fluor. În timp ce aceºti ioni sunt cunoscuñi pentru 
realizarea remineralizãrii, MI Paste Plus cu CPP-ACP (F) este singurul produs care oferã raportul ideal de 
calciu, fosfat ºi fluor de 5:3:1. MI Paste Plus cu ACP (F) elibereazã toñi cei trei ioni necesari la formarea 
fluoropatitei rezistente la acid atât prin remineralizare cât ºi prin fluorizare. 7,5

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus se aplicã topic pe 
suprafeñele cu risc. Mai întâi curãñañi dintele. Apoi înt-
indeñi o cantitate micã de produs pe suprafaña dintelui 
cu ajutorul degetului curat sau a unui aplicator din 
bumbac ºi aºteptañi trei pânã la cinci minute pentru 
a-ºi face efectul. Nu clãtiñi. Pentru utilizarea acasã: 
atunci când pacientul aplicã Tooth Mousse ºi MI Paste 
Plus imediat înainte de culcare, trebuie sã-l lase peste 
noapte sã se dizolve pe dinñi.

Atât Tooth Mousse cât ºi MI Paste Plus au la bazã pro-
teine lactate. Formula biologicã este purã, prin urmare 
este bine toleratã. Singurele restricñii sunt pacienñii cu 
alergii la proteinele lactate sau la hidroxibenzoañi, prin 
urmare sfãtuiñi aceºti pacienñi sã nu utilizeze nici unul 
din produse.
La copii mici (sub vârsta de ºase ani), utilizarea lui MI 
Paste Plus este contraindicatã deoarece are o concen-
trañie de fluor ce depãºeºte 500 ppm.

Hipersensibilitate

Antonio are diabet 
de tipul II. Diagnos-
ticatã recent, aceastã 
boalã a reprezentat 
un factor major care a 
contribuit la scãderea 
nivelului salivar, fapt 
care a condus la apa-
riñia problemelor cu 
dinñii.

Dupã începerea 
tratamentului de 
remineralizare reali-
zat acasã ºi dupã o 
serie de consultañii 
pentru curãñare ºi 
restaurare, situañia 
s-a îmbunãtãñit. În 
combinañie cu utili-
zarea unei paste de 
dinñi care elibereazã 
triclosan (Colgate 
Total™)* ºi a añei 
dentare, utilizarea zil-
nicã a Tooth Mousse 
reprezintã un element 
cheie al îngrijirii orale 
pe care Antonio o va 
realiza acasã pe viitor.

* Colgate nu este 
marcã înregistratã a 
GC Europe N.V.

Datoritã îndepãrtãrii 
aproape în totalitate 
a plãcii bacteriene, 
dinñii sãi sunt acum 
hipermineral izañi 
oferind o protecñie 
importantã împotriva 
viitoarelor probleme.

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland, Australia

CLINPRO

1000 ppmF

PLACEBO

TOOTH MOUSSE PLUS

TOOTH MOUSSE 

5000 ppmF
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*Abstract 3645 - IADR 2010, Barcelona, Spain, Comparison of Tooth 
Mousse (MI Paste) with Clinpro in situ. E. Reynolds, F. Cai, P. Shen, 
G. Walker, Y. Yuan, N. Cochrane, D. Reynolds.

Oral Health CRC, Melbourne Dental School, University of Melbourne, 
Melbourne, Australia. 
A copy of the research is available on request from GC.
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*Abstract 3645 - IADR 2010, Barcelona, Spain, Comparison of Tooth 
Mousse (MI Paste) with Clinpro in situ. E. Reynolds, F. Cai, P. Shen, 
G. Walker, Y. Yuan, N. Cochrane, D. Reynolds.

Oral Health CRC, Melbourne Dental School, University of Melbourne, 
Melbourne, Australia. 
A copy of the research is available on request from GC.
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excelentã pentru protecñia împotriva atacurilor 
acide. Pe lângã protecñia împotriva aciditãñii ºi resta-
bilirea echilibrului mineral al cavitãñii orale în doar 
câteva minute, Tooth Mousse remineralizeazã lezi-
unile smalñului datoritã nivelului ridicat de calciu ºi 
fosfat oferit.
Tooth Mousse reprezintã modalitatea idealã de a 
oferi pacienñilor dumneavoastrã o protecñie totalã 
maximã. Mulñumitã lui RECALDENT™ - ingredientul 
sãu revoluñionar! 
RECALDENT™ este derivat din caseinã, proteina 
lactatã. Cercetãrile recente au demonstrat faptul cã 
efectul protector al laptelui se datoreazã unei pãrñi 

din proteina caseinicã numitã fosfopeptidã caseinicã 
(CPP), care conñine ioni de calciu ºi fosfat cum ar fi 
Fosfatul Amorf de Calciu (ACP). Fosfatul de calciu 
este de obicei insolubil; cu alte cuvinte, alcãtuieºte 
o structurã cristalinã cu un pH neutru. Totuºi, CPP-
ul pãstreazã calciul ºi fosfatul într-un stadiu amorf, 
non-cristalin, asemãnãtor componentelor salivare 
minerale. Ceea ce înseamnã cã, complexul CPP-ACP, 
sau RECALDENT™, reprezintã modalitatea optimã 
de livrare a ionilor de calciu ºi fosfat pe suprafaña 
dinñilor ºi în interiorul plãcii bacteriene. Pe scurt, 
RECALDENT™ protejeazã împotriva demineralizãrii 
smalñului ºi, în plus, remineralizeazã smalñul.

Primul sistem natural 
      de protecñie. 

Combinarea remineralizãrii ºi fluorizãrii. 
Beneficiile MI Paste Plus pe scurt:
•  Protejeazã împotriva modificãrilor pH-ului din placa bacterianã  
• Împiedicã adeziunea ºi creºterea Streptococcus mutans ºi a Streptococcus sobrinus pe suprafaña dintelui12

• Remineralizeazã leziunile smalñului (remineralizare) 2, 7 ºi ajutã smalñul remineralizat sã devinã mai rezistent
   la atacurile acide 1, 9

• Optimizeazã modul de transportare cãtre smalñ ºi absorbñia fluorului 5, 6

Notã: puteñi aplica Tooth Mousse ºi MI Paste Plus 
topic ºi în gutierã.

Beneficiile Tooth Mousse pe scurt:
•  Oferã rezistenñã crescutã împotriva atacurilor acide8,9 prin inhibarea demineralizãrii smalñului1,11 ºi inducerea 

remineralizãrii atât la suprafaña dintelui cât ºi în interior.
•  Reduce hipersensibilitatea prin obturarea tubulilor dentinari deschiºi 3, 13

•  Previne formarea cariilor incipiente datoritã proprietãñilor sale
   anti-cariogenice10

•  Remineralizeazã petele albe cretoase, chiar ºi dupã tratamentul
   ortodontic  4

Modul de aplicare a Tooth Mousse ºi 
MI Paste Plus

GC a luat aceastã idee senzañionalã ºi a perfecñionat-o.
Cu ajutorul lui MI Paste Plus.

MI Paste Plus oferã toate beneficiile ºi gustul delicios al lui Tooth Mousse. În plus, optimizeazã atât trans-
ferul fluorului cãtre smalñ cât ºi absorbñia acestuia. 
ªi datoritã formei patentate, unice de fluor, MI Paste Plus combinã re-mineralizarea ºi fluorizarea.
MI Paste Plus conñine 900 pãrñi la milion (ppm) de ioni de fluor. În timp ce aceºti ioni sunt cunoscuñi pentru 
realizarea remineralizãrii, MI Paste Plus cu CPP-ACP (F) este singurul produs care oferã raportul ideal de 
calciu, fosfat ºi fluor de 5:3:1. MI Paste Plus cu ACP (F) elibereazã toñi cei trei ioni necesari la formarea 
fluoropatitei rezistente la acid atât prin remineralizare cât ºi prin fluorizare. 7,5

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus se aplicã topic pe 
suprafeñele cu risc. Mai întâi curãñañi dintele. Apoi înt-
indeñi o cantitate micã de produs pe suprafaña dintelui 
cu ajutorul degetului curat sau a unui aplicator din 
bumbac ºi aºteptañi trei pânã la cinci minute pentru 
a-ºi face efectul. Nu clãtiñi. Pentru utilizarea acasã: 
atunci când pacientul aplicã Tooth Mousse ºi MI Paste 
Plus imediat înainte de culcare, trebuie sã-l lase peste 
noapte sã se dizolve pe dinñi.

Atât Tooth Mousse cât ºi MI Paste Plus au la bazã pro-
teine lactate. Formula biologicã este purã, prin urmare 
este bine toleratã. Singurele restricñii sunt pacienñii cu 
alergii la proteinele lactate sau la hidroxibenzoañi, prin 
urmare sfãtuiñi aceºti pacienñi sã nu utilizeze nici unul 
din produse.
La copii mici (sub vârsta de ºase ani), utilizarea lui MI 
Paste Plus este contraindicatã deoarece are o concen-
trañie de fluor ce depãºeºte 500 ppm.

Hipersensibilitate

Antonio are diabet 
de tipul II. Diagnos-
ticatã recent, aceastã 
boalã a reprezentat 
un factor major care a 
contribuit la scãderea 
nivelului salivar, fapt 
care a condus la apa-
riñia problemelor cu 
dinñii.

Dupã începerea 
tratamentului de 
remineralizare reali-
zat acasã ºi dupã o 
serie de consultañii 
pentru curãñare ºi 
restaurare, situañia 
s-a îmbunãtãñit. În 
combinañie cu utili-
zarea unei paste de 
dinñi care elibereazã 
triclosan (Colgate 
Total™)* ºi a añei 
dentare, utilizarea zil-
nicã a Tooth Mousse 
reprezintã un element 
cheie al îngrijirii orale 
pe care Antonio o va 
realiza acasã pe viitor.

* Colgate nu este 
marcã înregistratã a 
GC Europe N.V.

Datoritã îndepãrtãrii 
aproape în totalitate 
a plãcii bacteriene, 
dinñii sãi sunt acum 
hipermineral izañi 
oferind o protecñie 
importantã împotriva 
viitoarelor probleme.

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland, Australia

CLINPRO

1000 ppmF

PLACEBO

TOOTH MOUSSE PLUS

TOOTH MOUSSE 
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*Abstract 3645 - IADR 2010, Barcelona, Spain, Comparison of Tooth 
Mousse (MI Paste) with Clinpro in situ. E. Reynolds, F. Cai, P. Shen, 
G. Walker, Y. Yuan, N. Cochrane, D. Reynolds.

Oral Health CRC, Melbourne Dental School, University of Melbourne, 
Melbourne, Australia. 
A copy of the research is available on request from GC.



 Tooth 
Mousse

ºi MI Paste 
Plus de la GC. 

Creme protectoare
remineralizante cu triplu efect: 

Oferã un plus de rezistenñã. 
Protejeazã. Refac. 

Un echilibru pozitiv al cavitãñii orale, inhibã demineralizarea
dentinei ºi a smalñului ºi promoveazã remineralizarea.

Apãrare naturalã împotriva cariilor 
cu Tooth Mousse

Îmbunãtãñiñi remineralizarea ºi
intensificañi fluorizarea cu MI Paste Plus

Alegerea corectã 
                pentru indicañii variate.

Albire

Înainte de albire. Imediat dupã progra-
marea iniñialã pentru 
albire petele albe 
sunt încã vizibile.

La douã sãptãmâni 
dupã programarea 
finalã pentru albire 
ºi dupã aplicarea lui 
Tooth Mousse de 
douã ori pe zi.

Imediat dupã înde-
pãrtarea bracket-
ului.

Aceste rezultate au 
fost obñinute dupã 
o lunã prin aplicarea 
timp de cinci minute  
de douã ori pe zi.  

Dupã trei luni.

Ortodonñie

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus 

        sunt disponibile în  
            cinci arome delicioase:  

Pentru a preveni apariñia petelor albe, aplicañi Tooth Mousse de douã ori pe zi pe întreaga 
perioadã în care purtañi bracket-urile sau în care folosiñi un alt dispozitiv oral.
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CPP-ACP a fost realizat de School of Dental Science, University of Melbourne Victoria, Australia. 
RECALDENT™ este sub licienñã RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT ™ CPP-ACP este derivat din 
caseinã lactatã, ºi nu trebuie utilizat în cazul pacienñilor cu alergie la proteinele lactate sau la hidroxiben-
zoañi.

Fluorozã

Imaginea situa-
ñiei pre-tratament 
indicã existenña 
unei fluoroze uºoare 
cu dinñi anteriori 
“ninºi”.

La sfârºitul primului 
tratament, opaci-
tãñile au fost reduse 
prin trei cicluri de 
demineralizare ºi 
microabraziune. O 
demineralizare de 
douã minute a fost 
realizatã pentru fie-
care ciclu.

Dupã patru sãp-
tãmâni de aplicare 
a Tooth Mousse pe 
timpul nopñii, opac-
itãñile rãmase au fost 
înlocuite de smalñ cu 
aspect normal.

Tratamentul petelor albe

Înainte. Rezultatele dupã o 
lunã de aplicare a 
Tooth Mousse. 

Pepene Galben, Mentã, Vanilie, Cãpºuni, Tutti-Frutti

În cazul pacienñilor care:
• prezintã un risc cariogen scãzut spre mediu
• prezintã pete albe
• prezintã hipersensibilitate înainte ºi dupã
   albirea dinñilor  
•  au suferit intervenñii cum ar fi detartrajul sau 

curãñarea profesionalã a dinñilor
• sunt mai mici de ºase ani

În cazul pacienñilor care:
•  necesitã extra protecñie datoritã susceptibilitãñii 

cariogenice medii sau ridicate  
• sunt compromiºi din punct de vedere medical 
•  prezintã un mediu oral acid
• suferã de eroziuni ºi reflux gastric
• necesitã ajutor datoritã unui control precar
   al plãcii bacteriene

GC Tooth Mousse (40 g, 35 ml pe tub)

Pachet Asortat 10 buc, 2 din fiecare aromã (Pepene 
Galben, Cãpºuni, Tutti-Frutti, Mentã & Vanilie)

Cãpºuni, pachet cu 10 buc

Pepene Galben, pachet cu 10 buc

Mentã, pachet cu 10 buc

Tutti-Frutti, pachet cu 10 buc

Vanilie, pachet cu 10 buc

GC MI Paste Plus (40 g, 35 ml pe tub)

Pachet Asortat 10 buc, 2 din fiecare aromã (Pepene 
Galben, Cãpºuni, Tutti-Frutti, Mentã & Vanilie)

Mentã, pachet cu 10 buc 

Cãpºuni, pachet cu 10 buc

Pepene Galben, pachet cu 10 buc

Vanilie, pachet cu 10 buc

Tutti-Frutti, pachet cu 10 buc
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remineralizante cu triplu efect: 

Oferã un plus de rezistenñã. 
Protejeazã. Refac. 
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dentinei ºi a smalñului ºi promoveazã remineralizarea.
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