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Εξαιρετική προστασία, 
εξαιρετική άνεση:

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse 

και MI Paste Plus 
από την GC. 

24 Ώρες Άνεση και Προστασία 

Ξηροστομία; Ευαίσθητα δόντια; Αδύνατη αδαμαντίνη;
Η εταιρεία GC μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη 

των συμπτωμάτων αυτών με προϊόντα που η σύνθεσή 
τους βασίζεται σε φυσικές πρωτεϊνες του γάλακτος. 

Επιπλέον, το στόμα και τα δόντια σας θα φαίνονται πιο 
δροσερά και όμορφα, επιτρέποντάς σας να χαμογελάτε με 

αυτοπεποίθηση.

Κάντε ένα όμορφο χαμόγελο 
         να αισθάνεται όμορφα  –  
με την πρόσθετη προστασία  
της GC.

Η εταιρεία GC Europe μπορεί να βοηθήσει – με τα προϊόντα Dry 
Mouth Gel, Tooth Mousse και MI Paste Plus. Κάθε ένα από αυτά 
έχοντας σχεδιαστεί με τα συμπτώματά σας ως οδηγό, αλλά 
και όλα μαζί φέρνουν άνεση και προστασία στο στόμα και τα 
δόντια σας- ημέρα με την ημέρα.

Ανακούφιση σε περιπτώσεις 
δυσανεξίας. 
       Ανακούφιση από τα 
ευαίσθητα δόντια.
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Το CPP-ACP σχεδιάστηκε στην Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, Βικτώρια/Αυστραλία. 
Το RECALDENTTM χρησιμοποιείται με έγκριση από την 
RecaldentTM Pty. limited. Το RECALDENTTM CPP-ACP προ-
έρχεται από την καζεϊνη του γάλακτος και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται από άτομα με ευαισθησία στις πρωτεϊνες 
του γάλακτος και /ή αλλεργίες σε υδροξυβενζοϊκά στοι-
χεία.

Μέρος του προγράμματος 
Ελάχιστης Παρέμβασης της GC

Τα προϊόντα Dry Mouth Gel, Tooth Mousse και MI Paste Plus κά-
νουν ξανά άνετο το χαμόγελο. Και διατηρούν τα δόντια και το 
στόμα σας υγιή. Αλλά είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του οδοντιά-
τρου σας. Απευθυνθείτε σε αυτόν για λεπτομέρειες σχετικά με το πιο 
είναι κατάλληλο για εσάς.

Αυτό είναι αρκετό για να χαρίσει σε όλους  
το χαμόγελο.

Ξηροστομία, ευαισθησία, διάβρωση και αποτριβές της αδαμαντίνης 
– τα συμπτώματα αυτά μπορούν να επιφέρουν δυσανεξία στο στόμα 
και κίνδυνο βλαβών στα δόντια.Καλά νέα: Η εταιρεία GC Europe προ-
σφέρει τρία καταπληκτικά προϊόντα για την επαναφορά της άνεσης 
και προστασίας των δοντιών σας 24 ώρες την ημέρα. 

Aν είχατε ποτέ παραπονεθεί για

• ξηροστομία
• δυσκολία στην κατάποση ή την ομιλία
• κακή γεύση ή δυσοσμία αναπνοής

ή παρατηρήσατε

• άφθες ή δημιουργία πλάκας στη γλώσσα
• δημιουργία οδοντικής πλάκας πιο γρήγορα
• ιδιαίτερα ευαίσθητα δόντια
• αυξανόμενος ρυθμός δημιουργίας τερηδόνας ή διαβρώσεων

Η πιο πιθανή αιτία για τις προαναφερόμενες καταστάσεις είναι το σά-
λιο σας. Αν δεν έχει την κατάλληλη ισορροπία αλάτων στη σύστασή 
του δεν μπορεί να προστατεύσει τα δόντια σας όπως θα έπρεπε. Η 
μειωμένη ροή του σάλιου δεν κρατά το στόμα σας ευχάριστα υγρό ή 
δεν επιτρέπει στους γευστικούς κάλυκες της γλώσσας σας να κάνουν 
τη δουλειά τους.



GC Dry Mouth Gel
Χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας για άνεση και 
μείωση των συμπτωμάτων της ξηροστομίας.

Ένα ζελέ λείο σε υφή, χωρίς ζάχαρη, με επαρκή 
υγρασία

Μερικές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι το στόμα σας είναι ξηρό παρά 
μόνο όταν πονέσει. Το τσάϊ και ο καφές, το αλκοόλ και η νικοτίνη 
μπορούν να στεγνώσουν το στόμα σας. Ασθενείς υπό μακροχρόνιες 
ιατρικές θεραπείες ή όσοι βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία/ακτινοθε-
ραπεία εμφανίζουν συχνά ξηροστομία. Δεν μπορείτε πάντα να αντι-
σταθμίζετε αυτό που κάνει το σάλιο σας.

Το Dry Mouth Gel από την GC έχει ουδέτερο pH, αντίθετα από κάποια 
άλλα υποκατάστατα του σάλιου. Αυτό σημαίνει ότι το Dry Mouth Gel 
αποκαθιστά την άνεση αλλά παράλληλα διατηρεί ένα ασφαλές 
pH στο στόμα σας, έτσι ώστε τα δόντια σας να μην χάσουν πολύτιμα 
στοιχεία.

Το Dry Mouth Gel έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει 
στους ρυθμούς της ζωής σας:

• τέσσερις υπέροχες γεύσεις για να διαλέξετε
• απουσία ζάχαρης ώστε να μην βλάπτει τα δόντια σας
• εφαρμόζεται ως διακριτικό διαφανές ζελέ
•  διατίθεται σε συσκευασία συμπαγούς σωληναρίου ώστε να χωράει 

στην τσάντα ή την τσέπη σας

Διαθέσιμες γεύσεις: Λεμόνι, Πορτοκάλι, Μέντα, Βατόμουρο

Tooth Mousse και MI Paste Plus:

• συντελούν στην ουδετεροποίηση του pH στο στόμα σας
• προλαμβάνουν τη διάβρωση της αδαμαντίνης
•  διατηρούν το στόμα σας υγιές και προστατευμένο από την τερηδόνα
• «απευαισθητοποιούν» ταχύτατα τα δόντια
 

Η γεύση συντελεί στη διέγερση της ροής του σάλιου που εκπλένει 
τα βακτήρια και τα υπολείμματα των τροφών και ενισχύει την απο-
τελεσματικότητα του CPP-ACP(F). Όσο περισσότερο διατηρείται το 
CPP-ACP(F) στο στόμα τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα.

Επιπρόσθετα, το Tooth Mousse και το MI Paste Plus είναι ιδιαίτερα απο-
τελεσματικά στην αποκατάσταση των διαβρωμένων περιοχών και όπου η 
αδαμαντίνη είναι λεπτότερη. Το MI Paste Plus εμπλουτίζει με φθόριο την 
αδαμαντίνη των δοντιών αναζωογονώντας το χαμόγελό σας ενώ παράλλη-
λα ενδυναμώνει τα δόντια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ρωτήστε τον 
οδοντίατρό σας για το ποιο προϊόν είναι κατάλληλο για εσάς.

Το Tooth Mousse και το MI Paste Plus περιέχει συστατικά που προέρ-
χονται από την καζεϊνη του γάλακτος. Ασθενείς που έχουν αλλεργία στις 
πρωτεϊνες του γάλακτος και υδροξυβενζοϊκά στοιχεία πρέπει να συμβου-
λεύονται τον οδοντίατρό τους για εναλλακτική αγωγή.

Διαθέσιμες γεύσεις Τooth Mousse και MI Paste Plus:
• Φράουλα
• Βανίλια
• Πεπόνι
• Μέντα
• Tutti-Frutti

Άνεση

Για προστασία κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε 
να εμπλουτίζει τα επίπεδα των βιοενεργών ιόντων 
ασβεστίου, φωσφόρου και φθορίου που απαιτούνται 
για την επαναμεταλλικοποίηση και την πρόληψη.

Ένας κερδοφόρος συνδυασμός για τέλειο χαμόγελο 

Γιατί είναι ευαίσθητα τα δόντια μου; Γιατί αποτρίβονται 
τα δόντια μου;

Όπως και το στόμα σας, τα δόντια σας χρειάζονται προστασία για να 
παραμείνουν υγιή και να φαίνονται στα καλύτερά τους. Με την πάροδο 
του χρόνου, τα δόντια μπορεί να αδυνατίσουν και να χάσουν θρεπτικά 
συστατικά. Το αποτέλεσμα είναι η ευαισθησία σε δόντια με ανεπαρκή 
αδαμαντίνη και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης τερηδονικών κοιλοτήτων. 

Με ποιόν τρόπο μπορώ να αποτρέψω την ευαισθησία και 
την αποτριβή των δοντιών?

Αναζωογονήστε τα δόντια σας και δώστε τους προστασία που διαρκεί. Το 
Tooth Mousse και το MI Paste Plus φροντίζουν να δείχνει το χαμόγελό 
σας υπέροχο. Στην πραγματικότητα είναι το πρώτο φυσικό σύστημα προ-
στασίας των δοντιών σας εναντίον των όξινων επιδρομών της καθημερι-
νής σας δίαιτας – επίσης αντισταθμίζει τις συνέπειες από την οδοντική 
αποτριβή και διάβρωση. 

Με ποιόν τρόπο δουλεύουν το GC Tooth Mousse και το 
GC MI Paste Plus; 
To Tooth Mousse και το MI Paste Plus είναι ιδανικά για χρήση στο 
σπίτι. Εφαρμόστε τα απλά σε κάθε οδοντική επιφάνεια που κινδυνεύει 
μόλις πριν πάτε για ύπνο και αφήστε το ζελέ να κάνει τα υπόλοιπα.

GC Tooth Mousse και  GC MI Paste Plus
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Εξαιρετική προστασία, 
εξαιρετική άνεση:

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse 

και MI Paste Plus 
από την GC. 

24 Ώρες Άνεση και Προστασία 

Ξηροστομία; Ευαίσθητα δόντια; Αδύνατη αδαμαντίνη;
Η εταιρεία GC μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη 

των συμπτωμάτων αυτών με προϊόντα που η σύνθεσή 
τους βασίζεται σε φυσικές πρωτεϊνες του γάλακτος. 

Επιπλέον, το στόμα και τα δόντια σας θα φαίνονται πιο 
δροσερά και όμορφα, επιτρέποντάς σας να χαμογελάτε με 

αυτοπεποίθηση.

Κάντε ένα όμορφο χαμόγελο 
         να αισθάνεται όμορφα  –  
με την πρόσθετη προστασία  
της GC.

Η εταιρεία GC Europe μπορεί να βοηθήσει – με τα προϊόντα Dry 
Mouth Gel, Tooth Mousse και MI Paste Plus. Κάθε ένα από αυτά 
έχοντας σχεδιαστεί με τα συμπτώματά σας ως οδηγό, αλλά 
και όλα μαζί φέρνουν άνεση και προστασία στο στόμα και τα 
δόντια σας- ημέρα με την ημέρα.

Ανακούφιση σε περιπτώσεις 
δυσανεξίας. 
       Ανακούφιση από τα 
ευαίσθητα δόντια.

10
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1

Το CPP-ACP σχεδιάστηκε στην Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, Βικτώρια/Αυστραλία. 
Το RECALDENTTM χρησιμοποιείται με έγκριση από την 
RecaldentTM Pty. limited. Το RECALDENTTM CPP-ACP προ-
έρχεται από την καζεϊνη του γάλακτος και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται από άτομα με ευαισθησία στις πρωτεϊνες 
του γάλακτος και /ή αλλεργίες σε υδροξυβενζοϊκά στοι-
χεία.

Μέρος του προγράμματος 
Ελάχιστης Παρέμβασης της GC

Τα προϊόντα Dry Mouth Gel, Tooth Mousse και MI Paste Plus κά-
νουν ξανά άνετο το χαμόγελο. Και διατηρούν τα δόντια και το 
στόμα σας υγιή. Αλλά είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του οδοντιά-
τρου σας. Απευθυνθείτε σε αυτόν για λεπτομέρειες σχετικά με το πιο 
είναι κατάλληλο για εσάς.

Αυτό είναι αρκετό για να χαρίσει σε όλους  
το χαμόγελο.

Ξηροστομία, ευαισθησία, διάβρωση και αποτριβές της αδαμαντίνης 
– τα συμπτώματα αυτά μπορούν να επιφέρουν δυσανεξία στο στόμα 
και κίνδυνο βλαβών στα δόντια.Καλά νέα: Η εταιρεία GC Europe προ-
σφέρει τρία καταπληκτικά προϊόντα για την επαναφορά της άνεσης 
και προστασίας των δοντιών σας 24 ώρες την ημέρα. 

Aν είχατε ποτέ παραπονεθεί για

• ξηροστομία
• δυσκολία στην κατάποση ή την ομιλία
• κακή γεύση ή δυσοσμία αναπνοής

ή παρατηρήσατε

• άφθες ή δημιουργία πλάκας στη γλώσσα
• δημιουργία οδοντικής πλάκας πιο γρήγορα
• ιδιαίτερα ευαίσθητα δόντια
• αυξανόμενος ρυθμός δημιουργίας τερηδόνας ή διαβρώσεων

Η πιο πιθανή αιτία για τις προαναφερόμενες καταστάσεις είναι το σά-
λιο σας. Αν δεν έχει την κατάλληλη ισορροπία αλάτων στη σύστασή 
του δεν μπορεί να προστατεύσει τα δόντια σας όπως θα έπρεπε. Η 
μειωμένη ροή του σάλιου δεν κρατά το στόμα σας ευχάριστα υγρό ή 
δεν επιτρέπει στους γευστικούς κάλυκες της γλώσσας σας να κάνουν 
τη δουλειά τους.
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