Ú£ava od nepohodlia.
Ú£ava od oslabených

zubov.

Nech váš krásny úsmev
získa krásny pocit
s ochranou GC.

To staËí k úsmevu každému.
Suché ústa, citlivos†, erózia a opotrebovaná sklovina - tieto príznaky môžu spôsobi† nepríjemný pocit v ústach a ohrozi† Vaše
zuby. Dobrá správa: GC Europe vám ponúka tri skvelé výrobky,
ktoré vám navrátia príjemný pocit a ochránia vaše zuby po celých
24 hodín.

V¢aka Dry Mouth Gel, Tooth Mousse a MI Paste Plus bude vaše
usmievanie opä† príjemnejšie. A vaše zuby a ústa sa udržia zdravé.
Získa† ich však môžete len u svojho zubára. Informujte sa u svojho
zubára, ktorý z nich je pre vás vhodný.

Maximálna ochrana,
maximálne pohodlie:

Ak ste sa niekedy s†ažovali na
sucho v ústach
problémy pri prehÍtaní alebo rozprávaní
• nepríjemnú chu† v ústach alebo zlý dych,
•
•

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

prípadne zaznamenali
vznik kráterkov alebo plaku na jazyku
rýchlejšie hromadenie plaku
• extrémne citlivé zuby
• rýchlejšiu tvorbu zubného kazu alebo eróziu,
•
•

CPP-ACP bol vyvinutý na stomatologickej fakulte Univerzity
v Melbourne, Victoria, v Austrálii. RECALDENT™ sa používa v licencii od RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT™ CPP-ACP je
derivovaný z mlieËneho kazeínu a nesmie sa používa† u pacientov s alergiou na mlieËny proteín a/alebo na hydroxybenzoáty.

pravdepodobne sú na vine Vaše sliny. Ak neobsahujú správny
pomer minerálov, nemôžu chráni† zuby tak, ako by mali. Kvôli
zníženému toku slín si ústa nemôžu zachova† príjemné vlhko
a chu†ové poháriky správne plni† svoju funkciu.
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Sucho v ústach? Citlivé zuby? Slabá sklovina?
GC môže pomôc† zmierni† všetky tieto príznaky
prírodnými výrobkami na báze mlieËneho
proteínu. Okrem toho vašim ústam a zubom
dodajú väËší pocit sviežosti a lepší vzh£ad, takže
sa budete môc† smelo usmieva†.

GC EUROPE N.V.
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GC Europe môže pomôc† - s Dry Mouth Gel, Tooth Mousse
a MI Paste Plus. Ke¢že každý z nich bol navrhnutý s oh£adom
na Vaše príznaky, tieto výrobky udržia vaše ústa v pohodlí
a chránené - každý deñ.

24 hodinová ochrana a pohodlie

OCHRÁNI∆

SúËas† programu Minimálnej
Intervencie od GC.

Komfort

GC Dry Mouth Gel

GC Tooth Mousse

Pre pohodlie poËas dña, zmierñuje príznaky
sucha v ústach.

Na ochranu poËas noci a na zvýšenie hladiny
biodostupného kalcia, fosfátu a fluoridových
iónov, potrebných na remineralizáciu a prevenciu.

Upokojujúci, bez obsahu cukru, silno zvlhËujúci
Niekedy ani neviete, že máte sucho v ústach, kým nezaËnú bolie†.
»aj a káva, alkohol a nikotín môžu ústa vysúša†. Pacienti podstupujúci zdÍhavú lieËbu alebo trpiaci nádorovým ochorením sú na
sucho v ústach obzvláš† náchylní. Nie vždy môžete zmeni† to, Ëo
robia vaše sliny.
Dry Mouth Gel od GC má neutrálne pH na rozdiel od mnohých
náhrad slín. To znamená, že Dry Mouth Gel navracia pohodlie, ale
súËasne zachováva bezpeËné pH v ústach, takže vaše zuby nestrácajú vzácne minerály.
Dry Mouth Gel je vytvorený pre vaše pohodlie:
na výber zo štyroch lahodných príchutí
bez obsahu cukru, takže neškodí zubom
• nanáša sa ako diskrétny transparentný gél
• dodáva sa v kompaktnej tube, vhodnej do kabelky alebo
do vrecka
•
•

Ví†azná kombinácia pre dokonalý úsmev
PreËo mám citlivé zuby? PreËo sa opotrebúvajú?
Rovnako ako vaše telo, aj zuby potrebujú údržbu, aby zostali zdravé
a vyzerali Ëo najlepšie. Postupom Ëasu zuby môžu slabnú† a stráca†
živiny. Výsledkom môžu by† citlivé zuby, ktoré nemajú dostatok
skloviny a sú viac ohrozené vznikom zubného kazu.
Ako môžem zabráni† citlivosti a opotrebovaniu zubov?
Revitalizujte svoje zuby a poskytnite im dlhodobú ochranu. S Tooth
Mousse a MI Paste Plus bude váš úsmev stále oslñujúci. Jedná
sa vlastne o prvý prírodný systém, ktorý vaše zuby ochráni pred
pôsobením kyselín z každodennej stravy a zároveñ neutralizuje
pôsobenie dentálnej erózie a opotrebúvania zubov.
Ako GC Tooth Mousse a GC MI Paste Plus pôsobia?
Tooth Mousse a MI Paste Plus sú ideálne na domáce použitie.
Jednoducho ich pred spaním nanesiete na ktoréko£vek ohrozené
miesto a necháte pastu urobi† zvyšok za vás.

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

neutralizova† pH vo vašich ústach
erózii chrupu
• udržiavajú vaše ústa zdravé a chránené pred zubným kazom
• rýchlo „znecitlivejú” zuby
• zabrañujú

Príchu† napomáha stimulova† sliny, ktoré vyplachujú baktérie
a zvyšky jedla zo zubov, a zvyšujú úËinnos† CPP-ACP (F).
»ím dlhšie je CPP-ACP (F) v ústach, tým efektívnejší je výsledok.
Okrem toho, Tooth Mousse a MI Paste Plus ve£mi úËinne obnovujú hladinu minerálov na poškodených miestach a miestach, kde
je stenËená sklovina. MI Paste Plus rovnomerne dodáva vašej
sklovine fluorid, a tak omladzuje váš úsmev a zároveñ posilñuje
zuby. Opýtajte sa svojho zubára, ktorý je pre vás ten pravý.
Tooth Mousse a MI Paste Plus obsahujú zložky odvodené od
mlieËneho kazeínu. Pacienti s alergiou na mlieËny proteín a/alebo
hydroxybenzoáty by sa mali poradi† so svojím zubárom o iných
možnostiach.

