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GC oferã medicilor stomatologi instrumentele necesare pentru realizarea unui tratament minim invaziv continuu 
cu ajutorul unei serii complete de produse personalizate, de la diagnosticare la prevenñie ºi tratament. În timp ce 
MI Varnish oferã un nivel ridicat de protecñie ºi o sensibilitate redusã în cabinet, MI Paste poate fi utilizat ca 
tratament ulterior realizat acasã de cãtre pacienñi, prelungind efectul de remineralizare.

MI Varnish parte din strategia  
completã de tratament MI

RecaldentTM este utilizat sub licienñã RecaldentTM Pty. Limited. RecaldentTM CPP-ACP este derivat din cazeina lactatã ºi nu trebuie utilizat 
în cazul pacienñilor cu alergii la proteinele din lapte ºi/sau hidroxibenzoañi.

În cabinet
Aplicarea profesionalã  

a MI Varnish la intervale de timp, deter-
minate de indicañii ºi nevoile pacientului

Acasã
Aplicarea zilnicã a Tooth Mousse sau MI Paste Plus oferã 

o remineralizare continuã ºi protecñie împotriva cariilor

Susñinere, completare  
ºi protecñie cu o 

simplã atingere de pensulã

Ambalare

GC MI Paste Plus

900466
GC MI Paste Plus Promotional 5-Pack Cutie cu 5 tuburi, 
40 g (35 ml) per tub, 1 din fiecare aromã (Pepene 
galben, Cãpºuni, Tutti Frutti, Mentã, Vanilie) 

003310
GC MI Paste Plus, 10-Pack Assorted Cutie cu 10 tuburi, 40 g 
(35 ml) per tub, 2 din fiecare aromã (Cãpºuni, Vanilie, 
Tutti Frutti, Mentã, Pepene galben) 40 g (35 ml) per Unitate 

GC MI Paste Plus, 10-Pack 
Cutie cu 10 tuburi o singurã aromã, 40 g (35 ml) per tub

003311 Mentã 003313 Pepene Galben 003315 Tutti Frutti
003312 Cãpºuni 003314 Vanilie 

GC Tooth Mousse

900467
GC Tooth Mousse, Promotional 5-Pack
Cutie cu 5 tuburi, 40 g (35 ml) per tub, 1 din fiecare aromã 
(Pepene galben, Cãpºuni, Tutti Frutti, Mentã, Vanilie) 

003299
GC Tooth Mousse, 10-Pack Assorted
Cutie cu 10 tuburi, 40 g (35 ml) per tub, 2 din fiecare aromã
(Pepene galben, Cãpºuni, Tutti Frutti, Mentã, Vanilie) 

GC Tooth Mousse, 10-Pack 
Cutie cu 10 tuburi o singurã aromã, 40 g (35 ml) per tub

003301 Cãpºuni 003303 Mentã 003300 Vanilie 
003302 Pepene Galben 003304 Tutti Frutti

GC MI Varnish Intro pack

900727
GC MI Varnish Intro pack, 
10 unidoze GC MI Varnish (5 Cãpºuni + 5 Mentã), 
0.50 ml per unidozã ºi 20 pensule

GC MI Varnish pachet rezerve, 
35 unidoze, 0.50 ml per unidozã ºi 50 pensule

900728 Cãpºuni 900729 Mentã

GC MI Varnish pachet Clinic, 100 unidoze 
GC MI Varnish, 0.50 ml per unidozã ºi 100 pensule

900730 Cãpºuni 900731 Mentã

MI Varnish 
de la GC trateazã 

dinñii 
hipersensibili 

ºi oferã protecñie 
îmbunãtãñitã 

pe termen lung  
mai avantajos   

ºi eficient 

ca niciodatã
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IdENTIfICARE PREVENÑIE
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Susñinere, completare ºi protecñie  
cu o simplã atingere de pensulã

GC introduce MI Varnish, cel mai nou produs din arsenalul dumneavoastrã stomatologic pentru minimã intervenñie. 
Oferind o acoperire superioarã a suprafeñelor dentare, MI Varnish oferã mai multe beneficii comparativ cu varnish-ul 
dumneavoastrã obiºnuit cu fluor. 

Eliberând o dozã puternicã de fluor, MI Varnish oferã un efect de amplificare a cantitãñii de ioni de calciu ºi fosfat 
prin ingredientul sãu patentat Recaldent™. 

MI Varnish, 
obñineñi beneficii reciproce 

• MI Varnish penetreazã ºi blocheazã tubulii dentinari 
pentru a împiedica hipersensibilitatea dentarã

• Eliberarea iniñialã a unei cantitãñi ridicate de fluor 
minimizeazã sensibilitatea ºi întãreºte smalñul

 Aplicarea simplã nu necesitã preparare sau profilaxie

 Procedeu confortabil ºi rapid realizat în doar câteva minute

 Aderã rapid la pensula aplicatorului ºi este fluid în zonele greu accesibile

 Acoperã uniform ºi eficient toate suprafeñele dentare 

	MI Varnish face prizã la contactul cu apa sau saliva, fãrã a face cocoloaºe sau a se coagula

 Texturã cremoasã plãcutã, grosime a filmului confortabilã, chiar ºi în straturi multiple

Disponibil în 2 arome gustoase, mentã & cãpºuni

Gust plãcut pentru pacienñi

 Nuanñã neutrã cu translucenñã naturalã

 Fãrã modificãri de culoare la aplicarea pe dinte

Varnish-urile cu fluor pot preveni 
hipersensibilitatea în diferite situañii 
clinice:

* nu este marcã înregistratã a GC Europe

Cum funcñioneazã MI Varnish 
Datoritã binecunoscutului RecaldentTM MI Varnish oferã pacienñilor un avans în protecñia împotriva cariilor.

fãrã MI Varnish

În mediul oral acid ionii de calciu, fosfat 
ºi hidroxil se dizolvã de pe dinte. Acest 
lucru determinã slãbirea dintelui, 
devenind astfel mai vulnerabil.

Cu MI Varnish

Fluorul, calciul ºi fosfatul se combinã ºi 
formeazã un strat protector puternic. 
pH-ul neutru de 6,6 îmbunãtãñeºte 
rezistenña smalñului la acid ºi împiedicã 
demineralizarea.

strat cu efect de depozit

Într-un mediu acid, calciul ºi fluorul
se descompun din stratul protector.
Ca rezultat dinñii nu mai sunt supuºi 
atacului direct al acidului.

Salivã, mediu oral acid
Strat protector

Salivã, mediu oral acid Salivã, mediu oral neutru
Strat protector

Eliberare de ioni de fluor, pe termen lung (µg/g) 

1 orã
1 zi
3 zile
7 zile

Zone cervicale 
Sursa: Prof. Ivana MiletiÊ, Croañia

MIH 
Sursa: Patricia Gaton, Spania

Dupã curãñarea profesionalã mecanicã 
a dinñilor

Sursa: Prof. Ivana MiletiÊ, Croañia

Abraziune ocluzalã
Sursa: José Zalba, Spania

MI VarnishTM


