Komfort

GC Dry Mouth Gel

GC Tooth Mousse

Pro pohodlí bêhem dne, zmírñuje põíznaky
sucha v ústech.

Pro ochranu bêhem noci a zvýšení hladin
biodostupného kalcia, fosfátu a fluoridových
iontû, potõebných k remineralizaci a prevenci.

Zklidñující, bez obsahu cukru, silnê zvlhËující
Nêkdy si ani neuvêdomíte, že máte sucho v ústech, dokud nepocítíte bolest. »aj a káva, alkohol a nikotin mohou ústa vysušovat.
Pacienti podstupující zdlouhavou léËbu anebo trpící nádorovým
onemocnêním jsou k suchým ústûm obzvláštê náchylní. Ne vždy
mûžete zcela ovlivnit jak pracují slinné žlázy.
Dry Mouth Gel od GC má na rozdíl od mnoha náhrad sliny
neutrální pH. To znamená, že Dry Mouth Gel navrací pohodlí,
souËasnê však zachovává bezpeËné pH v ústech, takže vaše zuby
neztrácejí vzácné minerály.
Dry Mouth Gel je navræen pro Vaše pohodlí:
na výbêr ze Ëtyõ lahodných põíchutí
bez obsahu cukru, takže neškodí zubûm
• nanáší se jako diskrétní transparentní gel
• dodáván v kompaktní tubê, vhodné do kabelky nebo do kapsy
•
•

Vítêzná kombinace pro dokonalý úsmêv
ProË mám citlivé zuby? ProË se opotõebovávají?
Stejnê jako vaše têlo, i zuby potõebují údržbu, aby zûstaly zdravé
a vypadaly co nejlépe. »asem zuby mohou slábnout a ztrácet
minerály. Výsledkem mohou být citlivé zuby, které nemají dostatek
skloviny a jsou více ohroženy vznikem zubního kazu.
Jak mohu zabránit citlivosti a opotõebení zubû?
Revitalizujte své zuby a poskytnête jim dlouhodobou ochranu.
S Tooth Mousse a MI Paste Plus bude váš úsmêv stále oslnivý. Jde
vlastnê o první põírodní systém, který vaše zuby ochrání põed pûsobením kyselin z každodenní stravy a zároveñ zabrañuje pûsobení
dentální eroze a opotõebování zubû.
Jak GC Tooth Mousse a GC MI Paste Plus pûsobí?
Tooth Mousse a MI Paste Plus jsou ideální pro domácí použití.
Jednoduše je põed spaním nanesete na zuby a ponecháte je pûsobit, zbytek už udêlají za Vás.

a GC MI Paste Plus
Tooth Mousse a MI Paste Plus:
• napomáhají

neutralizovat pH ve Vašich ústech
erozi skloviny
• udržují Vaše ústa zdravé a chránêné põed zubním kazem
• rychle “znecitlivují” zuby
• zabrañují

Põíchu† napomáhá stimulovat sliny, které odplavují bakterie
a zbytky jídla ze zubû, a zvyšují úËinek CPP-ACP (F). »ím déle
je CPP-ACP (F) v ústech, tím efektivnêjší je výsledek.
Tooth Mousse a MI Paste Plus navíc velmi úËinnê obnovují hladinu minerálû na poškozených místech a místech, kde je ztenËená
sklovina. MI Paste Plus stejnomêrnê dodává vaší sklovinê fluorid,
a tak omlazuje váš úsmêv a zároveñ posiluje zuby. Zeptejte se
svého zubaõe, který põípravek je pro vás ten pravý.
Tooth Mousse a MI Paste Plus obsahují složky odvozené od
mléËného kaseinu. Pacienti s alergií na mléËný protein a/nebo
hydroxybenzoáty by se mêli poradit se svým zubním lékaõem o
jiných možnostech.

Úleva od nepohodlí.
Úleva od citlivých

zubû.

A† váš krásný úsmêv
získá krásný pocit
s ochranou GC.

StaËí k úsmêvu každému.
Suchá ústa, citlivost, eroze a opotõebovaná sklovina - tyto
põíznaky mohou zpûsobit nepõíjemný pocit v ústech a ohrozit
vaše zuby. Dobrá zpráva je, æe: GC Europe vám nabízí tõi skvêlé
výrobky, které vám navrátí põíjemný pocit a ochrání vaše zuby po
celých 24 hodin.

S Dry Mouth Gel, Tooth Mousse a MI Paste Plus se vám bude
znovu usmívat põíjemnêji. A vaše zuby a ústa budou zdravé.
Získat tyto põípravky však mûžete pouze u svého zubního lékaõe.
Zeptejte se svého zubního lékaõe, který z nich je pro vás vhodný.

Maximální ochrana,
maximální pohodlí:

Pokud jste si nêkdy stêžovali na
sucho v ústech
obtížné polykání nebo mluvení
• nepõíjemnou chu† v ústech nebo špatný dech
•
•

Dry Mouth Gel,
Tooth Mousse
a MI Paste Plus
od GC.

põípadnê zaznamenali
vznik kráterkû nebo plaku na jazyku
rychlejší hromadêní plaku
• extrémnê citlivé zuby
• rychlejší tvorbu zubního kazu nebo erozi
•
•

CPP-ACP byl vyvinut na stomatologické fakultê Univerzity
v Melbourne, Victoria, v Austrálii. RECALDENT™ je používán
v licenci od Recaldent™ Pty. Limited. RECALDENT™ CPPACP je derivován z mléËného kaseinu a nemêl by být používán
u pacientû s alergií na mléËný protein a hydroxybenzoáty.

pravdêpodobnê za to mohou Vaše sliny. Pokud neobsahují
správný pomêr minerálû, nemohou chránit zuby tak, jak by mêly.
Kvûli sníženému toku sliny si ústa nemohou zachovat põíjemné
vlhko a chu†ové pohárky správnê plnit svou funkci.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

Sucho v ústech? Citlivé zuby? Slabá sklovina?
GC mûže pomoci zmírnit všechny tyto põíznaky
põírodními výrobky na bázi mléËného proteinu,
které navíc vašim ústûm a zubûm dodají vêtší
pocit svêžesti a lepší vzhled, takže se budete
moci smêle usmívat.
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GC Europe mûže pomoci - s Dry Mouth Gel, Tooth Mousse
a MI Paste Plus. Protože každý põípravek byl navržen s ohledem na vaše põíznaky, tyto výrobky udrží vaše ústa v pohodlí
a chránêná - den za dnem.

24 hodinová ochrana a pohodlí

OCHRÁNIT

SouËást programu Minimální
Intervence od GC.

