
Poproπ swojego dentystë, aby przekazał Ci wiëcej informacji 
i porad dotyczåcych właπciwej pasty dla twoich zëbów. Znajd  
i wybierz swój ulubiony smak, miëtowy, waniliowy, tutti-frutti, 
truskawkowy lub melonowy i ciesz sië wyπmienicie smakujåcym 
sposobem wzmacniania twoich zëbów.
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Dlatego tak wiele osób poddaje sië zabiegom kosmetycznym 
takim, jak wybielanie i leczeniu ortodontycznemu. Te interwencje 
mogå poprawiÊ nasz uπmiech, ale niestety majå pewne ograni-
czenia. Mamy na myπli białe plamy, nadwraæliwoπÊ i erozjë szkliwa. 

Aby pomóc przezwyciëæyÊ te “efekty uboczne” GC opracowało 
Tooth Mousse i MI Paste Plus; dwie pasty, które wzmocniå twoje 
zëby, kaæda dostëpna w piëciu wyπmienitych smakach...
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Poniæej znajdujå sië wszystkie wskazania dla Tooth Mousse i MI 
Paste Plus:

Do znoszenia 
nadwraæliwoπci 

Majå niskie lub
πrednie ryzyko 
próchnicy

Potrzebujå dodatkowej 
ochrony z powodu umiar-
kowanej lub wysokiej 
podatnoπci na próchnicë

Do zahamowania - 
i odwrócenia próch-
nicy poczåtkowej

Majå poniæej szeπciu 
lat

Majå kwaπny odczyn 
πrodowiska jamy 
ustnej

Na ubytki w postaci 
białych plam  

Bëdå poddawani 
wybielaniu lub mieli 
wybielane swoje zëby

Cierpiå z powodu 
erozji i refluksu 
æołådkowego

W trakcie i / lub po 
leczeniu ortodon-
tycznym

Potrzebujå wsparcia 
z powodu bardzo 
słabej kontroli płytki 
nazëbnej

U kobiet ciëæarnych

Aby zapewniÊ 
dodatkowå ochronë

Pewny siebie uπmiech!

CPP-ACP został opracowany w Szkole Nauk Dentystycznych na 
Uniwersytecie w Melbourne Victoria / Australia. RECALDENT™ 
jest uæywany na licencji RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ 
CPP-ACP jest pochodnå kazeiny mleka i nie powinien byÊ 
stosowany u pacjentów z alergiå na białko mleka i/lub hydro-
ksybenzoesany. 

Wszyscy wiemy, æe wyglåd naszych zëbów ma 
wpływ na naszå urodë.     

Kiedy i w jaki sposób stosowaÊ Tooth Mousse i MI Paste Plus?
Pasty idealnie nadajå sië do stosowania w domu. Łatwa aplikacja 
na powierzchnie zaatakowane chorobå lub o wysokim ryzyku ro-
zwoju próchnicy, po szczotkowaniu zëbów i bezpoπrednio przed 
pójπciem spaÊ. 

Tooth Mousse i MI Paste Plus så dwoma produktami ze znanego 
na πwiecie asortymentu produktów Minimalnej Interwencji GC, 
które mogå pomóc w przypadku nadwraæliwoπci zëbów, białych 
plam i erozji zëbów, zmian które så czësto zwiåzane z procedurami 
kosmetycznymi takimi, jak wybielanie zëbów i leczeniem 
ortodontycznym.  

Stomatologia

kosmetyczna 
moæe uczyniÊ 

twój uπmiech 
piëkniejszym;

nie pozwól mu zniknåÊ.

GC Tooth Mousse i MI Paste Plus mogå
pomóc pokonaÊ dyskomfort, jaki moæesz 
odczuwaÊ po leczeniu kosmetycznym,

na przykład nadwraæliwe zëby. Mogå takæe 
pomóc w redukowaniu i zapobieganiu

tworzenia sië na zëbach białych plam,
utrzymujåc twojå jamë ustnå czystå i zdrowå. 

Element programu GC 
Minimum Interwencji. 

©ciπle okreπlone wska- 
zania do stosowania 
Tooth Mousse 
u pacjentów którzy:

©ciπle okreπlone wska-
zania do stosowania 
MI Paste Plus 
u pacjentów którzy:

Stosowanie Tooth 
Mousse i MI Paste 
Plus:

IDENTYFIKUJ ZAPOBIEGAJ

ODBUDUJ 



Co to så białe plamy? 
Białe plamy så jednoznacznym obrazem zmiany w zewnëtrznym 
składzie szkliwa, takæe zwanym odwapnieniem lub demineralizacjå. 
W niektórych przypadkach, jest to pierwszy objaw próchnicy 
zëbów. Głównå przyczynå białych plam så: fluoroza, słaba higiena 
jamy ustnej i hipomineralizacja szkliwa.  

Co to jest fluoroza i czy moæe ona uszkodziÊ moje zëby?
Fluoroza jest wywołana przez nadmierne przyjmowanie fluoru, 
który moæe pochodziÊ z mocno fluorowanej wody, suplementów 
fluoru w połåczeniu z długotrwałym uæywaniem pasty do zëbów 
zawierajåcej fluor. Fluoroza na zëbach objawia sië w postaci 
małych, białych, nieprzeziernych plamek.   

Czy zamki ortodontyczne mogå powodowaÊ białe plamy?
Kaædy, kto nosił stały aparat ortodontyczny, wie jak trudno jest 
utrzymaÊ higienë zëbów, jak czësto kësy pokarmu zaklinowujå 
sië wokół drutu. W nastëpstwie tego odkłada sië płytka, bakterie 
fermentujå, co powoduje spadek pH w jamie ustnej i prowadzi do 
destrukcji szkliwa. Powoduje to tworzenie sië białych plam na 
zëbach.   

Co to jest hipomineralizacja szkliwa i jaki ma wpływ na moje 
zëby?
Hipomineralizacja szkliwa wystëpuje wtedy, gdy zachodzå 
zmiany w komórkach tworzåcych szkliwo zëbów we wczesnym 
dzieciËstwie. Gdy aktywnoπÊ tych komórek jest zakłócona, stałe/
dorosłe zëby mogå posiadaÊ białe plamy po wyrzniëciu.      

W celu rozwiåzania problemu białych plam, twój dentysta moæe 
zaleciÊ włåczenie do codziennych zabiegów higienicznych apli-
kacjë Tooth Mousse lub MI Paste Plus.

Kosmetyka Leczenie  
       białych plam lub defektów

Rozjaπnianie 
        przebarwionych zëbów

Napoje kwasotwórcze

Białe plamki na twoich zëbach 
mogå pogorszyÊ twój uπmiech. 
Mogå nawet sprawiÊ, æe bëdziesz 
chciał ukryÊ swoje zëby, kiedy 
uπmiechasz sië.  

Rozjaπnianie zëbów, nazywane czësto wybielaniem, jest obecnie  po- 
wszechnie akceptowanym sposobem kosmetycznego poprawiania 
koloru zëbów. Niestety, ten typ leczenia moæe mieÊ pewne minusy.  

Dlaczego ludzie wybielajå swoje zëby?
Nawyki zwiåzane ze stylem æycia, takie jak palenie papierosów, 
picie wina i kawy oraz czynniki biologiczne, takie jak naturalne 
starzenie sië zëbów mogå sprawiaÊ, æe nasze zëby stajå sië 
ciemniejsze. Aby poprawiÊ swój uπmiech, wiele osób decyduje 
sië na wybielanie zëbów. 

Jakie problemy towarzyszå wybielaniu zëbów?
Wybielanie rozjaπni kolor twoich zëbów, ale moæe takæe zëby de- 
mineralizowaÊ. Oznacza to, æe w procesie wybielania zewnëtrzna 
warstwa powierzchni zëbów zostaje pozbawiona czëπci minerałów i to 
moæe wywoływaÊ nadwraæliwoπÊ. Osoby, które tego doπwiadczajå 
mogå odczuwaÊ wraæliwoπÊ na ciepłe i zimne napoje lub 
pokarmy, co moæe byÊ bardzo dotkliwe w dłuæszym okresie czasu.    

Jak pomaga Tooth Mousse lub MI Paste Plus?
Tooth Mousse i MI Paste Plus så wytwarzane z białka pochodzåcego 
z naturalnego mleka, które remineralizuje twoje zëby, zwracajåc im 
utracone minerały. Oznacza to, æe twoje szkliwo jest wzmacniane 
czyniåc zëby mniej wraæliwymi.  

Jest to moæliwe, poniewaæ Tooth Mousse i MI Paste Plus zawierajå 
aktywny składnik nazwany RECALDENT™, specjalny naturalny 
składnik który wiåæe wapË i fosforany z powierzchniå zëbów w celu 
ich odbudowania i wzmocnienia.        

Dlaczego napoje bezalkoholowe prowadzå do erozji zëbów 
a spoæywanie napojów bezalkoholowych moæe wywołaÊ 
próchnicë?
Napoje bezalkoholowe zawierajå wysoki poziom kwasu (H+) jak 
równieæ cukier, który obniæa pH πrodowiska jamy ustnej. To moæe 
prowadziÊ do erozji zëbów, tam gdzie szkliwo zëbów jest osłabione.
WapË (Ca2) i fosforany (PO3-) bëdå wypłukiwały sië z zëba.
Napoje kwasotwórcze takie, jak napoje gazowane, soki owocowe, 
napoje dla sportowców i energetyzujåce mogå osłabiÊ strukturë 
szkliwa i przyspieszyÊ πcieranie zëbów oraz zwiëkszyÊ ryzyko 
powstania ubytku i wraæliwoπci. 

Tooth Mousse i MI Paste Plus zwiëkszajå odpornoπÊ zëbów na 
kwasy przez remineralizacjë osłabionych zëbów. 

1. Obniæony przepływ πliny 
2. Czynniki wewnëtrzne (zaburzenia æołådkowo
    -jelitowe)
3. Czynniki zewnëtrzne (napoje kwasotwórcze
    takie jak soki owocowe lub napoje gazowane)

Demineralizacja tkanek zëba, znana jako erozja zëbów, moæe byÊ 
wywołana przez: 

szkliwo 

zëbina 
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