VAD ÄR AFTE?
Afte, (sår och blåsor i munnen), är ett
inflammatoriskt tillstånd som kännetecknas av
smärtsamma sår i munslemhinnan. Såren kan
även förekomma på tunga, tandkött, gom eller
vid insidan av läppar och kinder.
HUR VANLIGT ÄR DET MED AFTE?
Det har uppskattats att 20% av befolkningen
någon gång under sitt liv kommer att drabbas
av afte. Ca 8% har återkommande problem och
lider av aftösa sår vid flertalet tillfällen per år.

STOPPA SÅREN SOM PÅVERKAR DITT
VÄLBEFINNANDE.
GUM® AftaClear lägger en barriär som skyddar
och förstärker den naturliga läkningsprocessen
så att såret i munnen läker på ett naturligt och
säkert sätt.

• Omedelbar smärtlindring
• Påskyndar läkningsprocessen

HUR SER AFTE UT?
Afte uppträder i allmänhet
som runda eller ovala utskutande sår, mellan 3 till 10
mm i storlek.

VAD ORSAKAR AFTE?
Orsaker till afte kan vara ett resultat av
lokal trauma, stress, födointag, medicin,
hormonella förändringar och vitaminbrist.

En skyddande barriär kan
ge omedelbar smärtlinding
och påskynda läkningsprocessen.
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AFTE ÄR SMÄRTSAMT OCH KAN DÄRFÖR
PÅVERKA DITT VÄLBEFINNANDE
Nerverna blottas på grund av
den skadade munslemhinnan
och förorsakar ofta mycket
smärta då man äter eller
dricker. Även saliv och luft
kan innebära obehag.
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SÅR & BLÅSOR
i munnen?
GUM Sverige
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GUM® AftaClear™ GER ETT KOMPLETT
SKYDD SOM FRÄMJAR SNABB OCH
EFFEKTIV LÄKNING
GUM® AftaClear™
GEL innehåller
0,3% Hyaluronsyra

Den unika kombinationen av ingredienser består
av: Hyaluronsyra 0,3%, Mucosave (en blandning
av örtextrakt), PVP, Polycarbophil, SymRelief (en
blandning av ingefära och bisabolol) och Taurin.
Alla ingredienser är noga utvalda för bästa effekt:
Skydd
Bildar en skyddande barriär
från yttre stimuli, tack vare sin
filmbildande egenskap och
starka förmåga att vidhäfta
på munslemhinnan. Detta ger
omedelbar smärtlindring och
stimulerar läkningsprocessen.

GUM® AftaClear™ är en produktserie mot
AFTE (sår och blåsor i munnen), som passar
både vuxna och barn.

GUM® AftaClear™:
•

Ger omedelbar och långvarig smärtlindring
från första användningen

•

Påskyndar den naturliga läkningsprocessen

•

Kommer inte svida, bränna, irritera eller orsaka
muntorrhet

•

Alkoholfri

GUM® AftaClear™ kan användas för behandling av
afte och små skador i munslemhinnan orsakade av
tandställning, irritationer från tandproteser samt
mindre brännskador.
Kom ihåg att inte äta eller dricka på 30 minuter
efter applicering.

Lugnande effekt
Kombinationen av ingredienser
lugnar det drabbade området för
långvarig lindring.

Naturligt reparation
Återfuktar munslemhinnan
samtidigt som den främjar
nybildning av celler.

Snabb läkning
Möjliggör snabb och effektiv läkning
genom att förstärka den naturliga
läkningsprocessen.

SunstarGUM.se

GUM® AftaClear™ FINNS SOM GEL,
SPRAY OCH MUNSKÖLJ

GUM® AftaClear™ GEL
• Avsedd för maximal effekt
för enstaka lesioner
• Enkel lokal applicering
tack vare sin långa pipett

GUM® AftaClear™ SPRAY
• Perfekt för svåråtkomliga områden
såsom långt bak i munnen
• Har en hygienisk och innovativ
pump som går att rikta åt flera
håll för maximal åtkomst
• Idealisk att ha med sig
när man är “på språng”

GUM® AftaClear™ MUNSKÖLJ
• Avsedd för tillfällen då man har många
lesioner samtidigt eller vid generellt
ömtålig eller sårig munslemhinna
• Hjälper till att förhindra
ut vecklingen av blåsor
och andra sår från att bli
värre och sprida sig
• Hjälper till att förhindra
upprepad åtkomst av afte
• Bekvämt mätglas för enkel dosering

