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 Tooth 
Mousse

i MI Paste 
Plus firmy GC. 

Remineralizujåce kremy 
ochronne o potrójnym działaniu: 

wzmacniajå, ochraniajå, uzupełniajå.

Zdrowa równowaga w jamie ustnej powstrzymuje
procesy demineralizacyjne zëbiny i szkliwa oraz pobudza

remineralizacjë.

Naturalna obrona przed próchnicå 
dziëki Tooth Mousse

Udoskonalona remineralizacja 
i wzmoæona fluoryzacja z MI Paste Plus

Właπciwy wybór 
                do wielu wskazaË.

Wybielanie

Przed wybielaniem. Bezpoπrednio po 
pierwszym zabiegu 
wybielania nadal wi- 
doczne mocne białe 
zabarwienia na zë-
bach.

Dwa tygodnie po 
ostatnim zabiegu 
wybielania i stosowa-
niu Tooth Mousse 
dwa razy dziennie.

Bezpoπrednio po 
zdjëciu aparatu sta-
łego.

5-minutowa aplikacja 
dwa razy dziennie 
przez miesiåc dopro-
wadziła do uzyskania 
takiego wyniku.

Po trzech miesiåcach.

Leczenie ortodontyczne

Tooth Mousse i MI Paste Plus 

        så dostëpne w  
     piëciu doskonałych smakach:  

Aby zapobiec powstawaniu białych plam, zaleÊ stosowanie Tooth Mousse dwa razy 
dziennie przez cały okres noszenia aparatu stałego lub uæywania innego typu aparatu.
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CPP-ACP został stworzony w Szkole Nauk Dentystycznych na Uniwersytecie Melbourne Victoria, Australia. 
RECALDENT™ jest uæywany na licencji RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT™ CPP-ACP jest pochodnå 
kazeiny mleka i nie powinien byÊ stosowany u pacjentów z alergiå na białko mleka lub hydroksybenzoesany.

Fluoroza

Stan przed zabie-
giem, widoczna πred- 
nia fluoroza z białymi 
plamami na zëbach 
przednich.

Po pierwszej wizycie 
wykonano trzykrot-
nie trawienie i mikro- 
abrazjë, co zmniej-
szyło obszar nie-
przeziernoπci. Za 
kaædym razem zasto-
sowano 2-minutowe 
trawienie. 

Po czterech tygod-
niach stosowania na 
noc Tooth Mousse, 
pozostałe nieprze- 
ziernoπci zostały za- 
ståpione prawidło- 
wo wyglådajåcym 
szkliwem.

Leczenie białych plam

Stan wyjπciowy. Rezultat po jednym 
miesiåcu stosowania  
Tooth Mousse.

melon,
miëta,
wanilia,
truskawka,
tutti-frutti

Dla pacjentów, którzy:
• majå niskie do πredniego ryzyko próchnicy 
• majå ubytki w postaci białych plam 
•  odczuwajå nadwraæliwoπÊ przed i po wybielaniu 

zëbów  
•  mieli wykonywane profesjonalne zabiegi 

higienizacyjne, takie jak skaling poddziåsłowy 
lub naddziåsłowy 

• så poniæej szóstego roku æycia 

Dla pacjentów, którzy:
•  wymagajå dodatkowej ochrony z powodu 

πredniej lub wysokiej podatnoπci na próchnicë 
• cierpiå na róæne schorzenia
•  majå kwaπny odczyn πrodowiska jamy ustnej 
•   majå erozje lub refluks æołådkowy 
• potrzebujå pomocy z powodu bardzo słabej 
   kontroli płytki nazëbnej 

GC Tooth Mousse (40g, 35 ml w tubie)

Asortyment, opakowanie 10 szt., po 2 z kaædego 
smaku (melon, truskawka, tutti-frutti, miëta i wanilia)

Truskawka, opakowanie 10 szt.

Melon, opakowanie 10 szt.

Miëta, opakowanie 10 szt.

Tutti-frutti, opakowanie 10 szt.

Wanilia, opakowanie 10 szt.

GC MI Paste Plus (40g, 35 ml w tubie)

Asortyment, opakowanie 10 szt., po 2 z kaædego 
smaku (melon, truskawka, tutti-frutti, miëta i wanilia)

Miëta, opakowanie 10 szt.

Truskawka, opakowanie 10 szt.

Melon, opakowanie 10 szt.

Wanilia, opakowanie 10 szt.

Tutti-Frutti, opakowanie 10 szt.
Dr Laurie Walsh, Uniwersytet Queensland, Australia Dr Brett Dorney, Pymble NSW, Australia

Dr. Hayashi Yokohama, Japonia Prof. Laurie Walsh, Uniwersytet Queensland, Australia
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Tooth Mousse/MI Paste Plus

Nasze zëby, podobnie jak nasze ciało wymagajå regeneracji, aby pozostały zdrowe i wyglådały doskonale. 
Z czasem zëby mogå traciÊ składniki odæywcze i siłë w wyniku zabiegów wybielania, kwasotwórczych pokarmów 
lub napojów oraz naturalnego procesu starzenia. Dlatego waæna jest ochrona i rewitalizacja zëbów, aby zachowaÊ 
ich wspaniały wyglåd przez całe æycie. Firma GC przedstawia dwa przełomowe produkty lecznicze przeznaczone 
właπnie do tego celu. 

Tooth Mousse i MI Paste Plus:

• Do remineralizacji 1, 11 i zatrzymania 7 próchnicy poczåtkowej 
• Do zmniejszenia nadwraæliwoπci 3, 13

• W czasie lub po leczeniu ortodontycznym, w szczególnoπci na białe plamy 4

• W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, szczególnie przeciw działaniu kwasów 8, 9

• Dla kobiet w ciåæy 

Doskonała kompozycja 
  zapewniajåca uπmiech na całe æycie.

Tooth Mousse wprowadzony w 2002 jest doskonałym 
sposobem odpierania ataku kwasów. Tooth Mousse 
nie tylko buforuje kwaπny odczyn i przywraca 
prawidłowå równowagë mineralnå w jamie ustnej 
w zaledwie kilka minut, ale takæe remineralizuje 
ubytki szkliwne dziëki wysokiemu poziomowi wap-
nia i fosforu, jaki zapewnia. Tooth Mousse jest ide-
alnym sposobem zapewnienia Twoim pacjentom 
pełnej ochrony. Dziëki rewolucyjnemu składnikowi 
jakim jest RECALDENTTM!

RECALDENTTM jest pochodnå kazeiny, białka mleka. 
Ostatnie badania wykazały, æe działanie ochron-
ne mleka czëπciowo zawdziëczamy białku kazeiny 

zwanemu fosfopeptydem kazeiny (CPP), który jest 
noπnikiem jonów wapniowych i fosforanowych 
w postaci amorficznego fosforanu wapnia (ACP). 
Fosforan wapnia jest zazwyczaj nierozpuszczalny; 
innymi słowy, tworzy krystaliczne struktury przy neu-
tralnym pH. Natomiast CPP utrzymuje wapË i fosfor 
w amorficznej, niekrystalicznej postaci podobnie 
jak składniki mineralne πliny. Oznacza to, æe kom-
pleks CPP-ACP lub RECALDENT™ jest optymal-
nym sposobem dostarczania jonów wapniowych 
i fosforanowych bezpoπrednio na powierzchnië 
zëba, ale teæ pokrytego płytkå nazëbnå. Podsu-
mowujåc, RECALDENT™ hamuje demineralizacjë 
szkliwa, a nawet wiëcej - remineralizuje  szkliwo.     

Pierwszy naturalny system 
      ochronny. 

Połåczenie remineralizacji i fluoryzacji.
Zalety MI Paste Plus w pigułce: 

•  Buforuje zmiany pH w płytce nazëbnej  
• Osłabia adhezjë oraz wzrost Streptococcus mutans i Streptococcus sobrinus na powierzchni zëba 12

•  Remineralizuje ubytki szkliwa (remineralizacja) 2, 7 i powoduje, æe zremineralizowane szkliwo jest bardziej 
odporne na działanie kwasów 1, 9

• Optymalizuje sposób transportu fluorków do szkliwa i wchłanianie fluorków przez szkliwo 5, 6

NadwraæliwoπÊ

Antonio ma cukrzycë 
typu II. Poniewaæ 
nie była dotåd zdia-
gnozowana, jego 
stan przyczynił sië 
do niskiego poziomu 
πliny, który spowo-
dował  problemy 
z zëbami. 

Stan jego uległ popra-
wie po rozpoczëciu 
zabiegów domowych 
pobudzajåcych remi-
neralizacjë oraz po 
serii wizyt w gabine-
cie polegajåcych na 
oczyszczaniu i lecze-
niu zëbów. Głównym 
elementem terapii 
domowej jest co-
dzienne stosowanie 
przez długi czas GC 
Tooth Mousse w po- 
łåczeniu z pastå do 
zëbów uwalniajåcå 
triklosan (Colgate 
Total™)* i nitkowa-
niem.

* Colgate nie jest 
znakiem handlowym 
firmy GC Europe N.V.

Jego zëby pozba-
wione znacznej ilo- 
πci płytki nazëbnej 
så teraz dobrze zmi- 
neralizowane i bar-
dziej chronione przed 
problemami w przy-
szłoπci.

Uwaga: Tooth Mousse i MI Paste Plus mogå byÊ stoso-
wane miejscowo na zëby na łyækach standardowych.

Zalety Tooth Mousse w pigułce:

•  Zwiëksza odpornoπÊ na działanie kwasów 8, 9 poprzez hamowanie demineralizacji szkliwa 1, 11 
i pobudzanie remineralizacji na powierzchni zëba i bezpoπrednio pod niå  

•  Zmniejsza nadwraæliwoπÊ poprzez zamkniëcie kanalików zëbinowych 3, 13

•  Zapobiega powstawaniu próchnicy poczåtkowej dziëki jego 
właπciwoπciom przeciwpróchnicowym 10

•  Odwraca proces powstawania białych plam, równieæ po leczeniu 
ortodontycznym 4

Jak stosowaÊ Tooth Mousse
i MI Paste Plus

Remineralizacja

Powierzchnia zdemineralizowana 

Powierzchnia zremineralizowana po 2 tygodniach stosowania
CPP-ACP / E.C. Reynolds (1997) J Dent Res 76:1587-1595

GC przejëło të przełomowå ideë i uczyniło jå jeszcze lepszå.
Za pomocå MI Paste Plus.

MI Paste Plus posiada wszystkie zalety Tooth Mousse i doskonały smak. Co wiëcej, optymalizuje zarówno 
uwalnianie fluoru do szkliwa, jak i wchłanianie.
A dziëki unikalnej, opatentowanej postaci fluoru, MI Paste Plus łåczy remineralizacjë i fluoryzacjë. 
MI Paste Plus zawiera 900 jednostek na milion (ppm) jonów fluoru. Poniewaæ powszechnie wiadomo, æe 
jony te powodujå remineralizacjë, MI Paste Plus z CPP-ACP(F) jest jedynym produktem, który dostarcza 
jony wapnia, fosforu i fluoru w idealnym stosunku 5:3:1. MI Paste Plus z ACP(F) uwalnia te trzy jony konieczne 
do tworzenia odpornego na działanie kwasów fluoroapatytu ZARÓWNO poprzez remineralizacjë JAK 
i fluoryzacjë. 7,5

Tooth Mousse i MI Paste Plus stosuje sië miejscowo 
na zagroæone powierzchnie. Najpierw oczyπciÊ zëby. 
Nastëpnie rozsmarowaÊ czystym palcem lub wacikiem 
niewielkå iloπÊ produktu na powierzchniach zëbów 
i pozostawiÊ go na trzy do piëciu minut. Nie spłukiwaÊ. 
W przypadku stosowania w domu: jeæeli pacjent stosu-
je Tooth Mousse i MI Paste Plus bezpoπrednio przed 
pójπciem spaÊ, powinien pozostawiÊ je na zëbach do 
powolnego wchłaniania podczas nocy. 

Zarówno Tooth Mousse, jak i MI Paste Plus så oparte na 
białku mleka. Jest to składnik w pełni biologiczny, wiëc 
jest dobrze tolerowany. Jedynym ograniczeniem så 
pacjenci z alergiå na białko mleka lub hydroksybenzoe-
sany, tym pacjentom naleæy raczej odradziÊ stosowanie 
obu produktów. 
U małych dzieci (poniæej szóstego roku æycia) stosowa-
nie MI Paste Plus jest przeciwwskazane, poniewaæ jej 
stëæenie fluoru wynosi ponad 500 ppm.

Prof. Laurie Walsh, Uniwersytet Queensland, Australia


