
Az új hármas hatású fogászati védôkrém:
GC Tooth Mousse. Erôsít. Véd. Ápol.

Megerôsített természetes
védelem: 

Tooth Mousse a GC-tôl 

Extra védelem fogainak!

GC Tooth Mousse - három az egyben: 
A természetes fogvédelem.
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Az új GC Tooth Mousse
RecaldentTM*-et tartalmaz: egy
CPP-ACP formulát (kazein-fosz-
fopeptid - amorf kálcium-fosz-
fát), mely biológiailag szabadon
rendelkezésre álló kálcium- és
foszfátionokban gazdag. A kel-
lemes ízû GC Tooth Mousse
védi a fogzománcot és egyedül-
álló módon kiegyensúlyozza a
szájüreg savháztartását. Öt külön-
bözô ízben kapható.

Erôsíti a fogzománcot
• Fogfehérítés elôtt és 

után 
Védi a dentint
•  Fognyaki érzékenység 

esetén
•  Professzionális tisztítást 

követôen 
•  Fogszabályozó kezelés 

alatt
Ápolja a fogat
•  Elôsegíti a természetes 

nyáltermelést

* A CPP-ACP a School of Dental Science University of
Melbourne Victoria/Australia fejlesztése. A RecaldentTM

a Recaldent Pty.Ltd. bejegyzett védjegye. A RecaldentTM

(CPP-ACP) tejfehérjébôl származtatott, ezért tejfehérjére és/
vagy hidroxibenzoátokra allergiás személyeken használata
ellenjavallt.

Kizárólag fogorvosánál
kapható!

GC Tooth Mousse.

Erôsít.
Véd.

Ápol.

z 
O

 L
F 

H
U

 1
2 

13
 1

1/
07



Esztétikai fogászat
Közvetlenül fogfehérítés vala-
mint professzionális fogtisztítás
után csakúgy, mint a fogorvos
által elvégzett fluoridálást köve-
tôen.

Nyáltermelési problémák
A GC Tooth Mousse elôsegíti
a nyáltermelést, így jól használ-
ható elégtelen nyáltermelés,
vagy szájszárazság esetén.

Érzékeny fogak
A GC Tooth Mousse hatékony
védelmet biztosít a kopott fog-
nyakaknak és csökkenti az érzé-
kenységet.

Gyermekfogászat
A GC Tooth Mousse megerôsíti
a gyermekfogak zománcát, vala-
mint közömbösíti a rossz szájhi-
giéne hatásait, melyek fogszu-
vasodáshoz vezethetnek, mivel
elôsegíti a természetes és egész-
séges nyáltermelést. Különösen
hatékony fogszabályozó kezelés
alatt, amikor a fogak felszínéhez
történô hozzáférés nehézkes.

Preventív fogászat
Fogzománcunk fogunk legfonto-
sabb alkotóeleme, mely véd a fáj-
dalomtól, ugyanakkor napi táma-
dásoknak van kitéve. A GC Tooth
Mousse erôsíti a fogzománcot,
ezáltal nagyfokú védelmet biz-
tosít.

A RecaldentTM* új biológia for-
mula minden korosztályú páciens
esetén alkalmazható - a gyer-
mekektôl az idôsekig. 
Alkalmazása igen egyszerû:
kenje fel a GC Tooth Mousse-t
fogainak felszínére egy vattapa-
maccsal vagy az ujjával, és hagy-
ja szájüregében 2-5 percig. Minél
tovább marad a GC Tooth
Mousse a szájában, a kezelés ered-
ménye annál tartósabb. A GC
Tooth Mousse az alkalmazás
befejezésekor egyszerûen és
természetesen a nyállal együtt
lenyelhetô. Kivételt képeznek a
hidroxibenzoát és/vagy a tejfe-
hérje-allergiával rendelkezô páci-
ensek!

Új: Egy fogakat védô krém,
mely optimális, teljes körû
védelemrôl gondoskodik

Az új generáció aktív védelme
a fogszuvasodás ellen - elôsegíti
a nyáltermelést, erôsíti a termé-
szetes savháztartást és egyszerû-
en finom. Az új GC Tooth
Mousse-szal a szájüreg fontos
ásványianyag-egyensúlyát per-
cek alatt helyreállíthatja. Érzé-
keny fognyak, fogkôeltávolítás,
fogfehérítés vagy nyáltermelési
problémák esetén: a RecaldentTM*
forradalmi hatóanyagának kö-
szönhetôen a GC Tooth Mousse
teljes körû védelmet nyújt fogai-
nak.
Ez az új védôkrém tejfehérjébôl
készült. Tiszta biológiai forma,
ezért nem allergizál.

Melyek a GC Tooth Mousse
fô jellemzôi?

A GC Tooth Mousse az elsô ter-
mészetes védelmi rendszer sav-
támadások ellen. Leöblíti a bak-
tériumokat és az ételmaradéko-
kat a fogakról, “kenôanyag-
ként” szolgál a fogzománc kopá-
sával szemben, ezalatt figyelem-
reméltó összetevôi segítségével
pH-semleges környezetet teremt.
Elôsegíti a nyáltermelést, pótol-
ja az elvesztett kálcium- és fosz-
fátionokat, így hozzájárul a száj-
üregi egyensúly fenntartásához,
ezáltal a szuvasodás megelô-
zéséhez.

40 grammos tubusokban, eper, dinnye,
menta, tutti-frutti és vanília ízben kapható
fogorvosánál.

A jó
ízû

fogvédelem.

Mikor kell a GC Tooth Mousse-t használnom?

A jó ízû fogvédelem. Így mûködik:


