
Ultimat skydd,  
ultimat komfort:

Dry Mouth Gel, 
Tooth Mousse 

och MI Paste Plus 
från GC. 

Komfort och Skydd under 24 timmar 

Muntorr? Sensibla tänder? Svag emalj? GC kan 
hjälpa till att lindra alla dessa symptom med våra 

produkter som innehåller naturliga, mjölkbaserade 
proteiner. Dessutom, dina tänder kommer att bli 

ännu fräschare och se ännu bättre ut, och du kan  
le med ett bra självförtroende.

Gör ditt underbara leende 
ännu mer underbart – med 

ytterligare skydd från GC.

Dry Mouth Gel, Tooth Mousse och MI Paste Plus gör ditt leende 
ännu mer bekvämt. Och de gör dina tänder och mun friskare. Men 
du kan bara köpa dessa hos din tandläkare. Fråga henne/honom 
vilken produkt som är den riktiga för dig.

GC kan hjälpa dig – med Dry Mouth Gel, Tooth Mousse och  
MI Paste Plus. Med varje enskilt symptom i åtanke, de här 
produkterna kommer att se till att din mun och dina tänder får 
den lättnad som de behöver, samtidigt som de skyddar dina 
tänder - dag efter dag.

Lindrar obehag. 
Lindrar försvagade tänder.

Det är väl mer än tillräckligt för att le igen.

Muntorrhet, sensibilitet, erosioner och emalj som är nött – dessa 
symptom ger obehag samtidigt som tänderna riskeras. Bra nyhe-
ter: GC erbjuder dig tre perfekta produkter som ger dig komfor-
ten tillbaka och som samtidigt skyddar dina tänder, dygnets alla  
24 timmar. 

Om du vid något tillfälle klagat över

•	muntorrhet
•	svårighet	att	svälja	eller	att	tala
•	dålig	smak	i	munnen	eller	dålig	andedräkt

eller upplevt

•	små	kratrar	eller	plack	på	tungan
•	snabbväxande	plack	på	dina	tänder
•	extremt	sensibla	tänder
•	en	tilltagande	grad	av	karies	eller	erosioner

så är antagligen din saliv syndabocken. Om denna inte innehåller 
den riktiga balansen av mineraler så kan inte saliven heller inte 
skydda dina tänder som det är tänkt. En reducerad salivation 
innebär att din mun inte kommer vara så fuktig som du önskar. Det 
innebär samtidigt att du heller inte känner de smaker som du vill.
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CCP-ACP har utvecklats vid school of Dental Science, 
Melbourne, Australien. RECALDENTTM används på licens från 
RECALDENTTM Pty. Limited. RECALDENTTM CPP-ACP är utvun-
net från mjölkkasein och skall inte användas av personer med 
känd allergi mot mjölkproteiner och/eller hydroxybenzoater.

En del av GC´s program för 
minimal invasiv tandvård.



GC Dry Mouth Gel
Under dagtid för ökad komfort,  
lindrar symptomen orsakade av muntorrhet

En lindrande, sockerfri, pasta som ger en kraftig tillökning  
av fukt

Ibland vet man inte varför munnen känns torr, inte förrän det nästan 
gör ont. Te och kaffe, alkohol och nikotin kan orsaka muntorrhet. 
Patienter som under lång tid har medicinerat eller de som lider av 
sviterna av cancer är bägge utsatta grupper när det gäller muntorra 
förhållanden. Man kan ju inte alltid ändra mängden av saliv.

Dry Mouth Gel från GC har ett neutralt pH, helt olikt många andra 
salivhöjande alternativ. Det betyder att Dry Mouth Gel återskapar 
komforten samtidigt som ett säkert pH-värde upprätthålls i munnen. 
Dina tänder kommer därför inte förlora värdefulla mineraler.

Dry Mouth Gel är gjort för att passa ditt liv:

•	fyra	goda	smaker	att	välja	från
•	sockerfritt	för	att	inte	skada	dina	tänder
•	gelen	är	transparent,	därför	diskret
•	du	får	den	i	en	kompakt	tub	så	den	passar	lika	bra	i	väskan	som	 

i fickan

Tooth Mousse och MI Paste Plus:

•	hjälper	till	att	neutralisera	pH-värdet	i	din	mun
•	förebygger	erosion	av	emaljen
•	håller	din	mun	frisk	och	utan	hål
•	tar	bort	ilningar	på	nolltid

Smakerna i sig hjälper till att stimulera mer saliv, vilket sköljer bak-
terierna och matrester på tänderna. Detta förstärker effektiviteten 
av CPP-ACP(F). Ju längre CPP-ACP(F) finns kvar i munnen, desto 
bättre blir resultatet.

Dessutom, Tooth Mousse och MI Paste Plus	är	extremt	effektiva	
när det gäller återuppbyggnaden av tandens mineraler, speciellt 
i de områden som är utsatta för erosion, m.a.o. där din emalj har 
börjat nötas bort. MI Paste Plus levererar dessutom fluor till dina 
tänder för att ytterligare stärka dessa. Fråga din tandläkare vilken 
produkt som är den riktiga för dig.

Tooth Mousse och MI Paste Plus innehåller ingredienser som är 
utvunna av mjölkkasein. Ifall du vet om att du lider av mjölkpro-
teinallergi eller är allergisk mot konserveringsmedel, fråga din 
tandläkare om alternativ.

Komfort

Används lämpligen nattetid för ökat skydd 
av dina tänder. Ger kraftigt tillskott av  
bio-tillgängliga kalcium-, fosfat-, och och flu-
orjoner. Med andra ord, allt det som behövs 
för att remineralisera och förebygga.

En vinnande kombination för det perfekta leendet

Varför är tänderna ibland känsliga? Varför slits dina tänder?

Precis som din kropp behöver dina tänder konditionering för att för-
bli friska och se bra ut. Med tiden kan tänderna bli sköra p.g.a. att de 
förlorar näringsämnen. Resultatet kan bli sensibla tänder då emaljen 
har nötts bort. Då ökar också risken att utveckla hål i tänderna.

Kan jag förebygga sensibilitet och nötning?

Genom att skydda dina tänder med något som håller kan du åter-
skapa och vitalisera tänderna. Tooth Mousse och MI Paste Plus 
ser till att ditt leende ser fantastiskt ut. Det är faktiskt det första 
naturliga systemet som skyddar dina tänder mot de syraattacker, 
som orsakas av det du dagligen äter – och de motverkar de negativa 
effekterna som orsakas av dental erosion och nötning också.

Hur fungerar då GC Tooth Mousse och GC MI Paste Plus?

Tooth Mousse och MI Paste Plus är två perfekta produkter för 
hemvård. Det är bara att applicera på tändernas riskytor precis 
innan du lägger dig för natten, sen gör pastan resten av jobbet.

GC Tooth Mousse  och  GC MI Paste Plus


