
Maksymalna ochrona, 
maksymalny komfort: 

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse

i MI Paste Plus 
 z GC. 

    Komfort i ochrona przez 24 godziny    

     Suche usta? Wraæliwe zëby? Słabe szkliwo? 
     GC moæe pomóc złagodziÊ wszystkie te objawy

     dziëki produktom na bazie białka naturalnego
      mleka. Co wiëcej, Twoje usta i zëby poczujå sië

      πwieæsze i bëdå lepiej wyglådaÊ, pozwalajåc Ci 
       uπmiechaÊ sië bez skrëpowania. 

Dry Mouth Gel, Tooth Mousse i MI Paste Plus sprawiajå, æe 
uπmiechanie na nowo staje sië nieskrëpowane. Pomagajå one, 
aby Twoje zëby i jama ustna były zdrowe. Ale så dostëpne tylko 
za poπrednictwem lekarza dentysty. Zapytaj swojego dentystë 
o szczegóły, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie.   

Spraw by Twój cudowny uπmiech   
                        czuł sië wspaniale   

    z dodatkowå ochronå GC.

SuchoπÊ w jamie ustnej, wraæliwoπÊ, erozja i starte szkliwo - te 
symptomy mogå byÊ dla Twoich ust nieprzyjemne i spowodowaÊ 
ryzyko dla Twoich zëbów. Dobra wiadomoπÊ: GC Europe oferuje 
Ci trzy znakomite produkty przywracajåce komfort i chroniåce 
Twoje zëby przez 24 godziny na dobë. 

Jeæeli kiedykolwiek skaræyłeπ sië na

• suchoπÊ w jamie ustnej 
• trudnoπci w połykaniu lub mówieniu
• zaburzenia smaku lub nieprzyjemny oddech  

lub zauwaæyłeπ

• kraterowate ubytki lub tworzenie sië płytki na jëzyku 
• szybsze odkładanie sië płytki nazëbnej 
• wyjåtkowå nadwraæliwoπÊ zëbów 
• zwiëkszony wskanik próchnicy lub erozji  

sprawcå tego jest prawdopodobnie Twoja πlina. Jeæeli πlina nie 
posiada prawidłowej równowagi minerałów, nie moæe ochraniaÊ 
Twoich zëbów w sposób jaki powinna. Obniæony przepływ πliny 
nie utrzyma Twojej jamy ustnej przyjemnie nawilæonej oraz nie 
pozwoli Twoim kubkom smakowym właπciwie funkcjonowaÊ.

GC Europe moæe pomóc - z Dry Mouth Gel, Tooth Mousse 
i MI Paste Plus. Kaædy z tych produktów zaprojektowany 
z myπlå o Twoich symptomach, zapewnia Twojej jamie ustnej 
i zëbom  komfort i ochronë - dzieË po dniu. 

Uwolnienie z dyskomfortu. 
Odsiecz dla osłabionych zëbów.

Juæ to wystarczy, aby kaædemu sprawiÊ uπmiech. 
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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
www.gceurope.com

GC EUROPE Spółka Akcyjna 
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

CPP-ACP został stworzony w Szkole Nauk Dentystycznych na 
Uniwersytecie Melbourne Victoria/Australia. RECALDENT™ jest 
uæywany na licencji RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT™ 
CPP-ACP jest pochodnå kazeiny mleka i nie powinien byÊ sto-
sowany u pacjentów z alergiå na białko mleka lub hydroksy-
benzoesany.

Element programu 
GC Minimum Interwencji.

ROZPOZNA∆ ZAPObIEGA∆

ODbUDOwA∆



Zwyciëski zestaw gwarantujåcy idealny uπmiech    

Dlaczego moje zëby så wraæliwe? Dlaczego moje zëby πcierajå sië?

Podobnie jak Twoje ciało, Twoje zëby wymagajå regeneracji, aby 
pozostawały zdrowe i miały swój najlepszy wyglåd. Z czasem 
zëby mogå ulec osłabieniu i straciÊ πrodki odæywcze. W efekcie 
zëby pozbawione wystarczajåcej iloπci szkliwa mogå staÊ sië 
wraæliwe i byÊ bardziej naraæone na ryzyko rozwoju próchnicy.  

Jak mogë zapobiec wraæliwoπci i starciu zëbów? 

Rewitalizuj swoje zëby i zapewnij im wystarczajåcå ochronë. Tooth 
Mousse i MI Paste Plus zadbajå o Twój atrakcyjny uπmiech. 
W rzeczy samej så pierwszym naturalnym systemem chroniåcym 
Twoje zëby przed atakami kwasów z Twojej codziennej diety - i to 
one przeciwdziałajå skutkom erozji zëbów, a takæe starcia zëbów.       

Jak działa GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus?

Tooth Mousse i MI Paste Plus idealnie nadajå sië do stosowania 
w domu. Po prostu nałóæ je na kaædå zagroæonå powierzchnië bez-
poπrednio przed pójπciem spaÊ i pozwól paπcie, aby resztë zrobiła 
sama. 

Łagodzåce zwiëkszenie nawilæania, bez cukru

Niekiedy nie wiesz, æe Twoja jama ustna jest sucha dopóki nie za- 
cznie boleÊ. Herbata i kawa, alkohol i nikotyna mogå wysuszaÊ Twoje 
usta. Pacjenci poddawani długotrwałemu leczeniu medycznemu 
lub cierpiåcy z powodu raka så szczególnie naraæeni na suchoπÊ 
jamy ustnej. Nie zawsze moæesz zmieniÊ to z czym nie radzi sobie 
Twoja πlina.   

Dry Mouth Gel z GC ma w przeciwieËstwie do wielu innych 
substytutów πliny, neutralne pH. To oznacza, æe Dry Mouth Gel 
przywraca komfort, ale równoczeπnie utrzymuje bezpieczny po-
ziom pH w jamie ustnej, dziëki czemu Twoje zëby nie tracå cennych 
minerałów.     

Dry Mouth Gel jest przystosowany do Ciebie:

• do wyboru cztery wyπmienite smaki 
• nie zawiera cukru, tak wiëc nie szkodzi zëbom 
• jest dostarczany jako dyskretny przeroczysty æel   
• mieπci sië w kompaktowej tubce dopasowanej do torebki lub
  kieszeni

GC Dry Mouth Gel

Zapewnia komfort w ciågu dnia łagodzåc 
objawy suchoπci jamy ustnej.

Tooth Mousse i MI Paste Plus:

• pomagajå neutralizowaÊ pH w jamie ustnej 
• zabezpieczajå szkliwo przed erozjå
• utrzymujå zdrowå jamë ustnå i zapobiegajå próchnicy
• błyskawicznie „odwraæliwiajå“ zëby  

Smak pomaga stymulowaÊ wypływ πliny, która spłukuje bak-
terie i resztki pokarmowe z zëbów oraz zwiëksza efektywnoπÊ 
CPP-ACP(F). Im dłuæej CPP-ACP(F) pozostaje w jamie ustnej tym 
skuteczniejszy rezultat.   

Co wiëcej, Tooth Mousse i MI Paste Plus så niezmiernie skutecz-
ne w przywracaniu minerałów do zerodowanych obszarów i miejsc, 
gdzie szkliwo jest cieËsze. MI Paste Plus dostarcza dodatkowo 
fluor do szkliwa zëbów i wzmacniajåc zëby odmładza Twój 
uπmiech. Zapytaj swojego dentystë, który produkt jest dla 
Ciebie właπciwy.

Tooth Mousse i MI Paste Plus zawierajå składniki pochodzåce 
z kazeiny mleka. Pacjenci z nietolerancjå laktozy lub alergiå na 
parabeny powinni skonsultowaÊ ze swoim dentystå alternatywne 
rozwiåzanie.  

Komfort

Do ochrony na noc zwiëkszajåcej poziom bio- 
dostëpnych jonów wapnia, fosforanu i fluoru 
koniecznych do remineralizacji i profilaktyki. 

GC Tooth Mousse    i    GC MI Paste Plus


