
Protecñie totalã,
confort de duratã:

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse

ºi MI Paste Plus 
 de la GC. 

    24 Ore de Confort ºi Protecñie   

     Cavitate oralã uscatã? Dinñi sensibili? Smalñ
     demineralizat? GC poate ajuta la ameliorarea

     acestor simptome cu ajutorul produselor ce
      au la bazã proteine naturale din lapte. În plus,

      gura ºi dinñii se vor împrospãta ºi vor arãta mai
       bine, ajutându-vã sã zâmbiñi cu încredere. 

Dry Mouth Gel, Tooth Mousse ºi MI Paste Plus redau confor- 
tul zâmbetului. ªi ajutã la menñinerea sãnãtãñii dinñilor dumnea-
voastrã. Dar sunt disponibile doar prin stomatologul dumneavoas-
trã. Întrebañi-vã stomatologul care produs este adecvat pentru 
dumneavoastrã.   

Faceñi în aºa fel ca zâmbetul 
dumneavoastrã perfect sã se simtã perfect

    cu ajutorul protecñiei de la GC.

Gurã uscatã, sensibilitate, eroziune ºi abraziunea smalñului - 
aceste simptome pot produce disconfort ºi vã pot expune dinñii 
la riscul apariñiei cariilor. Veºti bune: GC Europe vã oferã trei pro-
duse excepñionale care vor înlãtura disconfortul ºi vã vor proteja 
dinñii, 24 de ore pe zi.

Dacã vreodatã v-añi plâns de

• gurã uscatã
• dificultate la înghiñire sau la vorbire
• gust rãu sau respirañie urât mirositoare

sau añi observat

• cratere sau formañiuni de placã bacterianã pe limbã
• acumulare mai rapidã a plãcii bacteriene
• dinñi extrem de sensibili
• o ratã crescutã de apariñie a cariilor sau a eroziunilor

este posibil ca saliva dumneavoastrã sã fie motivul. Dacã nu este 
echilibratã din punct de vedere mineral, saliva nu vã poate pro-
teja dinñii în mod corect. Un flux redus de salivã nu va menñine 
umiditatea plãcutã a cavitãñii orale ºi nu va permite papilelor 
gustative sã funcñioneze adecvat.

GC Europe vã poate ajuta - cu Dry Mouth Gel, Tooth Mousse 
ºi MI Paste Plus. Fiecare conceput special pentru simptomele 
dumneavoastrã, aceste produse menñin confortul cavitãñii 
orale ºi vã protejeazã dinñii - zi de zi . 

Ameliorarea disconfortului.  
     Ameliorarea dinñilor sensibili.

Suficient pentru a face pe oricine sã zâmbeascã.
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CPP-ACP a fost realizat de School of Dental Science din cadrul 
Universitãñii Melbourne Victoria/Australia. RECALDENT™ este 
utilizat sub licenñã RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT™ 
CPP-ACP este derivat din caseinã lactatã, ºi nu trebuie utilizat 
în cazul pacienñilor cu alergie la proteinele lactate ºi/sau hidroxi-
benzoañi.

Inclus în programul GC
de Minimã Intervenñie.

IDENTIFY PREVENT

RESTORE



Combinañia idealã pentru un zâmbet perfect  

De ce am dinñi sensibili? De ce mi se abrazeazã dinñii?

La fel ca ºi în cazul organismului, dinñii dumneavoastrã au nevoie 
de îngrijire pentru a rãmâne sãnãtoºi ºi a arãta perfect. Odatã cu 
trecerea timpului, dinñii îºi pot pierde nutrienñii devenind astfel 
mai puñin rezistenñi. Rezultatul, dinñii devin sensibili, se pot abraza, 
crescând astfel riscul apariñiei cariilor. 

Cum pot preveni sensibilitatea ºi abrazarea dinñilor? 

Revitalizañi-vã dinñii ºi oferiñi-le o protecñie de duratã. Tooth 
Mousse ºi MI Paste Plus vã ajutã sã menñineñi aspectul perfect 
al zâmbetului dumneavoastrã. De fapt, reprezintã primul sistem 
natural care vã protejeazã dinñii împotriva atacurilor acide datorate 
dietei zilnice - ºi care contracareazã efectul eroziunilor dentare 
precum ºi al abrazãrii dinñilor. 

Cum acñioneazã GC Tooth Mousse ºi GC MI Paste Plus?

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus sunt ideale pentru utilizarea acasã. 
Pur ºi simplu aplicañi pe orice suprafañã cu risc, imediat înainte de 
culcare, ºi lãsañi pasta sã acñioneze.

Calmant, fãrã zahãr, hidratare ridicatã

Uneori nu realizañi faptul cã gura dumneavoastrã este uscatã pânã 
în momentul în care începe sã vã doarã. Ceaiul ºi cafeaua, alcoolul 
ºi nicotina pot duce la uscarea cavitãñii orale. Pacienñii care urme-
azã tratamente medicale prelungite sau cei care suferã de cancer 
sunt predispuºi în special la uscarea cavitãñii orale. Nu puteñi modi-
fica întotdeauna modul de funcñionare al salivei.

Spre deosebire de alñi substituenñi salivari, Dry Mouth Gel de la 
GC are un pH neutru. Acest lucru înseamnã cã Dry Mouth Gel 
restabileºte confortul ºi în acelaºi timp menñine pH-ul oral în limi-
tele normale, astfel încât dinñii dumneavoastrã nu pierd minerale 
preñioase.

Dry Mouth Gel este conceput pentru confortul dumneavoastrã:

• puteñi alege una din cele patru arome delicioase
• fãrã zahãr pentru a nu vã deteriora dinñii
• se aplicã sub forma unui gel transparent discret
• este ambalat într-un tub compact care încape uºor în buzunar
  sau în poºetã

GC Dry Mouth Gel
Pe timpul zilei pentru confort ºi ameliorarea 
simptomelor cavitãñii orale uscate.

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus:

• ajutã la neutralizarea pH-ului cavitãñii orale
• previne eroziunea smalñului 
• menñine sãnãtatea cavitãñii orale ºi previne apariñia cariilor 
• “desensibilizeazã” rapid dinñii 

Aroma ajutã la stimularea fluxului salivar, care eliminã bacteriile 
ºi reziduurile alimentare de pe dinñi ºi îmbunãtãñeºte eficienña 
CPP-ACP(F). Cu cât CPP-ACP(F) este prezent mai mult timp în 
cavitatea oralã, cu atât mai eficient va fi rezultatul. 

În plus, Tooth Mousse ºi MI Paste Plus sunt extrem de eficiente 
în remineralizarea zonelor erodate ºi a zonelor în care smalñul 
este subñire. MI Paste Plus oferã smalñului fluor reîntinerindu-vã 
zâmbetul în timp ce vã întãreºte dinñii. Întrebañi stomatologul 
care produs este indicat pentru dumneavoastrã.

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus conñin ingrediente derivate din 
caseina lactatã. Pacienñii care au alergie la proteinele din lapte 
ºi/sau hidroxibenzoañi trebuie sã consulte stomatologul pentru 
a afla alternativele. 

Confort

Pentru protecñia pe perioada nopñii ajutând 
la creºterea nivelului ionilor bio-disponibili 
de calciu, fosfat ºi fluor necesari pentru 
remineralizare ºi prevenñie. 

GC Tooth Mousse   ºi   GC MI Paste Plus


