
Komfort

Nyerő kombináció a tökéletes mosolyért 

Miért érzékenyek a fogaim? Miért kopnak el?

Csakúgy, mint a testnek, a fogaknak is szükségük van karban- 
tartásra, hogy egészségesek és szépek maradjanak. Az idő 
múlásával a fogak meggyengülhetnek és alkotóelemeket                      
veszíthetnek. Ennek eredményeként a fogak érzékennyé válhatnak, 
a zománcréteg elvékonyodhat, így megnő a fogszuvasodás kiala-
kulásának kockázata.

Hogyan előzhetem meg az érzékenységet és a fogak kopását?

Revitalizálja fogait, és biztosítson számukra tartós védelmet. 
A Tooth Mousse és az MI Paste Plus ragyogó mosolyt garantál. 
Tulajdonképpen ez az első természetes rendszer, mely megvédi 
fogait az étrendből eredő savas támadások ellen - egyúttal mega-
kadályozza a fogak erózióját és kopását is. 

Hogyan működik a GC Tooth Mousse és a GC MI Paste Plus?

A Tooth Mousse és az MI Paste Plus ideálisak otthoni hasz-    
nálatra. Egyszerűen vigye fel bármely, kockázatnak kitett fog-          
felszínre közvetlenül lefekvés előtt, a többi a paszta dolga!

Enyhülést hozó, cukormentes nedvesség

Néha csak akkor ismerjük fel, hogy száraz a szánk, amikor az már 
fájdalmat okoz. A kávé, a tea, az alkohol és a nikotin kiszáríthatják 
a szánkat. Az olyan páciensek, akik elhúzódó orvosi kezelés 
alatt állnak, vagy daganatos betegségben szenvednek, külö-
nösen érintettek. Nem mindig változtathatjuk meg azt, amit a 
nyál tesz.

A GC Dry Mouth Gel a legtöbb nyálpótlótól eltérően semleges 
pH-jú. Ez azt jelenti, hogy a Dry Mouth Gel visszaállítja a kom-
fortérzetet, mialatt biztonságos tartományban tartja a szájüreg 
pH-ját, így fogai nem veszítenek értékes ásványi anyagokat.

A Dry Mouth Gel-t úgy fejlesztették ki, hogy jól
illeszkedjen életébe:

• négy finom ízből választhat
• cukormentes, így nem károsítja fogait
• az átlátszó zselé diszkréten alkalmazható
• kompakt tubusban kapható, mely táskájában vagy a zsebében
  is elfér

GC Dry Mouth Gel
Kényelem a nap folyamán a szájszárazság 
tüneteinek enyhítésével

A Tooth Mousse és az MI Paste Plus:

• segítenek a szájüregi pH semlegesítésében
• megóvják a zománcot az eróziótól
• egészségesen és szuvasodásmentesen tartják a szájüreget
• rövid idő alatt csökkentik a fogak érzékenységét

Finom ízük segít a nyáltermelés stimulálásában. A nyál leöblíti 
a fogakról a baktériumokat és az ételmaradékot, és növeli 
a CPP-ACP(F) hatékonyságát. Minél tovább van a CPP-ACP(F) 
a szájban, az eredmény annál hatásosabb.

Sőt, mi több, a Tooth Mousse és az MI Paste Plus különösen 
hatékonyak az erodált és a vékony zománccal fedett területek 
ásványianyag-tartalmának helyreállításában. Az MI Paste Plus 
fluoridot is szállít a fogzománchoz, így fiatalítja meg mosolyát, 
mialatt fogait erősebbé teszi. Kérdezze meg fogorvosát, hogy 
az Ön számára melyik termék a legmegfelelőbb!

A Tooth Mousse és az MI Paste Plus tejfehérjéből származ-
tatott összetevőket tartalmaz. Tejfehérjére és hidroxibenzoát 
tartósítószerekre érzékeny személyek kérjék ki fogorvosuk 
véleményét a lehetséges alternatívákról.

Az éjszakai védelem érdekében megnöveli 
a remineralizációhoz és a megelőzéshez szük- 
séges, biológiailag hozzáférhető kalcium-, 
foszfát- és fluoridionok koncentrációját

GC Tooth Mousse     és   GC MI Paste Plus



A GC Minimálinvazív
programjának része

FELISMERÉS MEGELÔZÉS

HELYREÁLLÍTÁS

A Dry Mouth Gel, a Tooth Mousse és az MI Paste Plus ismét 
kényelmessé teszik a mosolygást, és egészségesen tartják a 
fogakat és a szájüreget, azonban csak fogorvosánál kaphatók. 
Kérje ki tanácsát, hogy az Ön számára melyik a legmegfelelőbb!

Tegye csodálatos mosolyát  
                        még kényelmesebbé  
   a GC hozzáadott védelmével

Száraz száj, érzékenység, erózió, kopott zománc - ezek a tüne-
tek kényelmetlenséget okoznak, és magas rizikófaktort jelen-
tenek. A jó hír: a GC Europe három kimagasló terméket ajánl, 
melyek visszaállítják a komfortérzetet és a nap 24 órájában 
védelmet biztosítanak fogainak. 

Ha szenvedett már valaha

• szájszárazságtól
• nehézségektől nyelés vagy beszéd során
• rossz szájíztől vagy rossz lehelettől

vagy észlelt

• repedéseket vagy lepedéket a nyelvén
• gyorsabb plakk-képződést
• különösen érzékeny fogakat
• a káriesz vagy az erodált felszínek arányának növekedését,

valószínűleg ezekért a nyál a felelős. Amennyiben nem tartal-
mazza megfelelő arányban a szükséges ásványi anyagokat, nem 
tudja maradéktalanul ellátni védelmi feladatait. Csökkent nyál-
termeléssel a száj nem elég nedves, és így az ízlelőbimbók sem 
működhetnek megfelelően.

A GC Europe segíthet - a Dry Mouth Gel-lel, a Tooth Mousse-
szal és az MI Paste Plus-szal. Mindegyik terméket ezen 
tünetek figyelembevételével fejlesztették ki, hogy szájának 
kényelmet és fogainak védelmet biztosítsanak - nap mint nap. 

Enyhíti a diszkomfortérzetet,  
      segít a fogak gyengeségén

Ez már bárkinek elég ok a mosolyra!

Teljes körű védelem, 
teljes körű kényelem:

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse

és MI Paste Plus 
a GC-től 

24 órás komfort és védelem  

Száraz száj? Érzékeny fogak? Gyenge fog-
zománc? A GC természetes tejfehérje alapú 

termékei segítenek enyhíteni ezeket a tüneteket. 
Sőt, mi több, száját frissebbnek érzi majd, és 

fogainak megjelenése is javul, hogy ezentúl
bátran mosolyoghasson. 
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A CPP-ACP formulát az ausztráliai Melbourne-i Egyetem
Fogorvostudományi Karán fejlesztették ki.
A RECALDENT™ a RECALDENT™ Pty. Limited engedélyével 
használt. A CPP-ACP tejfehérjéből származtatott, tejfehérjére 
vagy hidroxibenzoátra allergiás egyéneken nem alkalmazható.
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