
Ondersteunt, vult aan 
en beschermt met  

één penseelstreek

MI Varnish 

van GC behandelt 

overgevoelige 
tanden en zorgt 

voor langdurige 
bescherming 

Handiger 
en efficiënter 

dan ooit tevoren
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Ondersteunt, vult aan en beschermt 

met één penseelstreek

GC introduceert MI Varnish en biedt daarmee extra ammunitie voor uw minimum interventie behandelingen. Naast 
het effectief bedekken van tandoppervlakken biedt MI Varnish substantieel meer dan de gemiddelde fluoridelak.

MI Varnish levert een krachtige dosis fluoride met een extra booster effect van calcium- en fosfaationen dankzij de 
gepatenteerde Recaldent™ technologie. 

Fluoridelak kan in verschillende 
klinische situaties overgevoeligheid 
voorkomen:

Hoe werkt MI Varnish?
Door het wereldwijd bekende Recaldent biedt MI Varnish patiënten een voorsprong als het op cariësbescherming 
aankomt

Zonder MI Varnish

In een zure mondomgeving lekken 
calcium-, fosfaat- en hydroxyl ionen uit 
de tand. Dit maakt de tand zwakker en 
meer kwetsbaar.

Met MI Varnish

De combinatie van fluoride, calcium en 
fosfaat vormt een sterke beschermlaag. 
De neutrale pH-waarde van 6,6 maakt 
het tandglazuur beter bestand tegen 
zuren en verhindert demineralisatie

Laklaag  met “depot effect”

In een zure mondomgeving geeft  
de laklaag calcium en fluoride af. 
Hierdoor staan de tanden niet meer 
rechtstreeks bloot aan zuuraanvallen.

Speeksel, zure mondomgeving

Beschermlaag

Speeksel, zure mondomgeving Speeksel, neutrale mondomgeving

Beschermende laag

Cervicaal  
Bron: Prof. Ivana Miletic, Kroatië

MIH 
Bron: Patricia Gaton, Spanje

Na professionele mechanische gebitsreiniging
Bron: Prof. Ivana Miletic, Kroatië

Occlusale slijtage  
Bron: José Zalba, Spanje
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MI VarnishTM

MI Varnish, 
in ieders voordeel!

• MI Varnish dringt door in dentinekanalen, sluit ze af  
en verlicht daarmee de pijnprikkel

• De hoge initiële fluoride-afgifte minimaliseert  
overgevoeligheid en versterkt het glazuur

 Het eenvoudige gebruik vraagt geen voorbereiding of profylaxe

 Een snelle en vlotte werkwijze, klaar binnen enkele minuten

	Hecht zich snel aan het penseeltje, vloeit ook in moeilijk bereikbare delen

 Bedekt alle tandoppervlakken gelijkmatig en effectief

	 MI Varnish hardt uit zodra het in contact komt met water of speeksel,  
zonder klonteren of stollen

 Smeuïge consistentie en doelmatige filmdikte, zelfs wanneer aangebracht  
in meerdere lagen

Beschikbaar in twee smaakvarianten, munt & aardbei

 Aangename smaak voor de patiënt

 Neutrale kleur, met een natuurlijke lichtdoorlatendheid

 Geen kleurverandering na aanbrengen op de tanden

*is geen geregistreerd handelsmerk van GC Europe 

Fluoride-ionen afgifte (lange termijn)9µg/g)

1 uur
1 dag
3 dagen
7 dagen



GC biedt tandartsen de nodige instrumenten voor het doorlopend kunnen aanbieden van minimum interventie-zorg, met 
behulp van een pasklaar productengamma voor diagnose, preventie en behandeling. MI Varnish zorgt voor bescherming 
op hoog niveau en vermindert overgevoeligheid direct aan de stoel, terwijl MI Paste gebruikt kan worden voor de 
nazorg bij de patiënt thuis, waarmee de effectiviteit van remineralisatie verder kan worden uitgebouwd.

MI Varnish maakt deel uit van  

een  volledige MI behandelstrategie

Recaldent® wordt geproduceerd onder licentie van Recaldent® Pty Limited. Recaldent® CPP-ACP is een derivaat van melkcaseïne en is lactosevrij. Niet gebruiken bij patiënten met 
een allergie voor melkproteïnen en/of hydroxybenzoaat.

In de tandartspraktijk
Professioneel, regelmatig gebruik van 
MI Varnish, afhankelijk van de indicatie 

en specifieke patiëntbehoeften.

Thuis
Dagelijks gebruik van Tooth Mousse  

of MI Paste Plus zorgt voor continue remineralisatie  
en bescherming tegen cariës.

Verpakkingen:

GC MI Paste Plus

900441
GC MI Paste Plus Promotionele 5-Pack,  
Verpakking met 5 tubes, 40 g (35 ml) per tube,  
1 van elke smaak (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt, Vanille)

462614
GC MI Paste Plus, 10-Pack Assortiment,  
Verpakking met 10 tubes, 40 g (35 ml) per tube,  
2 van elke smaak  (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt, Vanille)

GC MI Paste Plus, 10-Pack Verpakking met 10 tubes 
van één smaak, 40 g (35 ml) per tube

462621 Munt 462887 Meloen 462889 Tutti Frutti

462886 Aardbei 462888 Vanille

Tooth Mousse

890102
GC Tooth Mousse, Promotionele 5-Pack
Verpakking met 5 tubes, 40 g (35 ml) per tube,  
1 van elke smaak (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt, Vanille)

462032
GC Tooth Mousse, 10-Pack Assortiment,  
Verpakking met 10 tubes, 40 g (35 ml) per tube,  
2 van elke smaak (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt, Vanille)

Tooth Mousse, 10-Pack 
Verpakking met 10 tubes van één smaak, 40 g (35 ml) per tube

462520 Aardbei 462522 Munt 462270 Vanille

462521 Meloen 462523 Tutti Frutti

MI Varnish Intro pack

900727 MI Varnish Introductie verpakking, 10 unit doses MI Varnish  
(5 Aardbei + 5 Munt), 0.50 ml per unit dose, en 20 penseeltjes

MI Varnish Navulverpakkingen, 35 unit doses, 
0.50 ml per unit dose, en 50 penseeltjes

900728 Aardbei 900729 Munt

MI Varnish Kliniekverpakking, 100 unit doses MI Varnish, 
0.50 ml per unit dose en 100 penseeltjes

900730 Aardbei 900731 Munt
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark 
Haasrode-Leuven 1240 
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00 
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com 
http://www.gceurope.com  
 

GC BENELUX B.V.  
Edisonbaan 12  
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00 
Fax. +31.30.605.59.86 
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com 
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