
NNaattuurraallnnaa  oocchhrroonnaa  zz´́bbóóww  ddllaa  TTwwooiicchh  ppaaccjjeennttóóww!!
Potrójny efekt: GC Tooth Mousse. Wzmacnia. Ochrania. Uzupe∏nia.

Naturalne
si∏y obronne wzmocni:  

Tooth Mousse z GC.

GC Tooth Mousse – Trzy w jednym:
Naturalna ochrona z´bów dla Ciebie!
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Nowy GC Tooth Mousse zawiera
Recaldent™*, kompleks CPP-ACP
(fosfopeptyd kazeiny - amorficzny
fosforan wapnia) z∏o˝ony z roz-
puszczalnego wapnia i fosforanu.
Smaczny GC Tooth Mousse chroni
szkliwo i w wyjàtkowy sposób
utrzymuje w∏aÊciwy poziom kwa-
sów w jamie ustnej. 
I w dodatku jest dost´pny w pi´ciu
ró˝nych smakach.

WWzzmmaaccnniiaa  sszzkklliiwwoo
• Przed i po wybielaniu z´bów
OOcchhrraanniiaa  zz´́bbiinn´́
•  W przypadku nadwra˝liwoÊci
•  Po profesjonalnym 

oczyszczeniu z´bów
• W czasie leczenia 

ortodontycznego
UUzzuuppee∏∏nniiaa
• Wspomaga naturalny

przep∏yw Êliny

* Kompleks CPP-ACP zosta∏ opracowany przez The School
of Dental Science na uniwersytecie w Melbourne Victoria -
Australia. Recaldent™ jest zastrze˝onym znakiem 
handlowym licencjonowanym przez Recaldent Pty. Ltd.

Dost´pny tylko 
w gabinetach 
stomatologicznych!

GC Tooth Mousse

Wzmacnia.
Ochrania.

Uzupe∏nia.
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Stomatologia estetyczna
BezpoÊrednio po wybielaniu 
i profesjonalnym oczyszczaniu, 
a tak˝e po fluoryzacji z´bów 
w gabinecie stomatologicznym.

Problemy związane ze śliną
GC Tooth Mousse stymuluje wy-
twarzanie Êliny np. u pacjentów
cierpiàcych na Xerostomi´**,
niedobór Êliny lub suchoÊç jamy
ustnej.

Wrażliwe zęby
GC Tooth Mousse zapewnia
ochron´ niezb´dnà w przypadku
obna˝onych szyjek z´bów i za-
pobiega wra˝liwoÊci bólowej
z´bów.

Stomatologia dziecięca
GC Tooth Mousse wzmacnia
szkliwo z´bów mlecznych, a efekt
s∏abej higieny jamy ustnej, który
mo˝e prowadziç do próchnicy
jest kompensowany wytwarza-
niem naturalnej i zdrowej Êliny.
Szczególnie przydatny w trakcie
oraz po leczeniu ortodontycz-
nym, kiedy utrzymanie higieny
jamy ustnej na w∏aÊciwym pozio-
mie jest ograniczone.

Profilaktyka stomatologiczna
Szkliwo, najwa˝niejsza cz´Êç z´ba
chroni nas przed bólem ale jest
codziennie atakowane.
GC Tooth Mousse wzmacnia
szkliwo dodatkowo ochraniajàc.

Nowa biologiczna formu∏a
Recaldent™ *  jest odpowiednia
dla wszystkich pacjentów – od
dzieci po seniorów. 
Jest tak˝e ∏atwa w stosowaniu:
GC Tooth Mousse nale˝y po
prostu rozprowadziç wacikiem
lub palcem  na ca∏ej powierzchni
z´bów i pozostawiç w jamie 
ustnej na trzy do pi´ciu minut. 
Im d∏u˝ej GC Tooth Mousse
pozostanie w jamie ustnej, tym
trwalszy b´dzie rezultat leczenia.
Nast´pnie GC Tooth Mousse
mo˝e byç w naturalny sposób
prze∏kni´ty wraz ze Êlinà. 
Jedyny wyjàtek stanowià pa-
cjenci z alergià na bia∏ko mleka
krowiego.

Nowość: krem ochronny 
do zębów optymalnie 
zapewniający pe∏ną ochronę:

Aktywna ochrona przed próch-
nicà najnowszej generacji - 
stymuluje wytwarzanie Êliny, po-
maga utrzymaç naturalny poziom
kwasów i po prostu znakomicie
smakuje. Nowy Tooth Mousse
pozwala przywróciç równowag´
mineralnà niezb´dnà w jamie
ustnej w ciàgu zaledwie kilku
minut. Niezale˝nie od tego, czy
cierpisz na nadwra˝liwoÊç z´bów
lub jesteÊ w∏aÊnie po profesjonal-
nym czyszczeniu albo wybielaniu
z´bów, czy te˝ masz problemy
ze Êlinà: dzi´ki Recaldent™* –
rewolucyjnej substancji czynnej,
GC Tooth Mousse idealnie
nadaje si´ do tego, by maksy-
malnie zapewniç wszechstronnà
ochron´ Twoich z´bów! Co wí cej,
ta nowatorska substancja powsta-
∏a na bazie bia∏ek mleka w bio-
logicznie czystej postaci, czyni go
bardzo dobrze przyswajalnym.

Czym jest GC Tooth Mousse?

GC Tooth Mousse jest pierw-
szym naturalnym systemem
ochrony przed “atakami kwasu”.
Oczyszcza z´by z  bakterii, resztek
pokarmowych i dzia∏a jak lubri-
kant (smarowid∏o) chroniàc szkliwo
przed Êcieraniem, natomiast
jego niezwyk∏e sk∏adniki poma-
gajà przywróciç neutralne pH
otoczenia.
Pobudzony wyp∏yw Êliny wspo-
maga wydzielanie utraconych
jonów wapnia i fosforu, co poma-
ga utrzymaç zdrowà równowag´
w jamie ustnej i w ten sposób
zapobiegaç próchnicy.

Tubki o pojemnoÊci 40g sà dost´pne 
w gabinecie Twojego lekarza dentysty 
w nast´pujàcych smakach: mi´ta,
truskawka, melon, tutti-frutti i wanilia. 

Ochrona z´bów
która 

smakuje.


