OCHRONA DZIĄSEŁ CODZIENNA PIELĘGNACJA PRZEBARWIENIA NADWRAŻLIWOŚĆ
HALITOZA OPIEKA ORTODONTYCZNA PRODUKTY DZIECIĘCE KSEROSTOMIA

DLA ZDROWYCH DZIĄSEŁ

“POZOSTAŁOŚCI BAKTERII W JAMIE USTNEJ MOGĄ DOSTAĆ SIĘ DO KRWIOBIEGU
I ROZPRZESTRZENIĆ SIĘ PO CAŁYM ORGANIZMIE POWODUJĄC REAKCJE ZAPALNE.”
Sunstar Foundation: Expert Co-ordination Meeting on Oral Health and Systemic Health - Periodontal Medicine: Health Policy Implications. Geneva, December 2002.

Spełniamy obietnicę SUNSTAR o lepszym zdrowiu i lepszym życiu
W SUNSTAR wierzymy, że stan zdrowia jamy ustnej ma głęboki związek ze zdrowiem całego organizmu.
Byliśmy pionierami tej idei i nadal ją propagujemy we współpracy ze specjalistami z dziedziny stomatologii i
medycyny na całym świecie. Ostatnie badania podkreślają prawdopodobne powiązania pomiędzy zdrowiem
jamy ustnej a poważnymi schorzeniami, takimi jak choroby serca, cukrzyca i komplikacje w czasie ciąży. Wraz
z innymi głównymi markami SUNSTAR, GUM® realizuje tę misję, dbając o zdrowe ciało poprzez zdrowe dziąsła.

Choroby przyzębia a inne poważne problemy zdrowotne
W ostatnich latach badania wykazały, że bakterie z jamy ustnej mogą przedostawać się do krwiobiegu
i przemieszczać się po całym organizmie. Reakcja organizmu na bakterie, w tym wytwarzanie cytokin, może
prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko chorób sercowonaczyniowych, nasilenie cukrzycy, zapalenie płuc i inne choroby układu oddechowego, udar mózgu, a nawet
powikłania ciąży. Jednak pomimo opublikowanych badań temat ten jest mało doceniany przez media, rządy
państw i pracowników służby zdrowia.

Zapewniając ZDROWE DZIĄSŁA, wspieramy ZDROWE ŻYCIE.
GUM® wspiera konsumentów w ich dążeniu do zdrowego stylu życia i holistycznego wellness poprzez pomoc
w ochronie zdrowia dziąseł, niezależnie od ich stanu i wieku. Oferujemy kompleksowe linie produktowe o
szerokim spektrum działania oraz wartościowe materiały edukacyjne ułatwiające konsumentom utrzymanie
zdrowych dziąseł przez całe życie poprzez stworzenie codziennych prawidłowych rytuałów pielęgnacji jamy
ustnej.
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PIELĘGNACJA DZIĄSEŁ
Płytka nazębna jest głównym czynnikiem etiologicznym w schorzeniach przyzębia. Oprócz
płytki nazębnej, inne czynniki, takie jak: zła higiena jamy ustnej, palenie tytoniu, czynniki
genetyczne, choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca, AIDS) i niektóre leki jak: sterydy, leki terapii
nowotworowej itp. zwiększają podatność na choroby przyzębia.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 6 na 10 osób cierpi na choroby przyzębia.
(Dane dot. higieny jamy ustnej z Globalnego Banku Danych Genewa: WHO, 2002).

Leczenie zapalenia dziąseł:
• Pierwsza linia działania: profilaktyka zaczyna się w domu, poprzez utrzymanie podstawowej
higieny jamy ustnej - szczotkowanie zębów, płukanie jamy ustnej, nitkowanie.
• Druga linia działania: kiedy domowa profilaktyka nie wystarcza, przeprowadza się skalowanie
dentystyczne. Profesjonalna profilaktyka jest zalecana raz na 6 miesięcy.

Pielęgnacja Dziąseł

NAJLEPSZA FORMUŁA TESTOWANA KLINICZNIE
Zaawansowane działanie antybakteryjne i antygrzybiczne
przeciwko mikroorganizmom tworzącym płytkę nazębną
zarówno nad jak i pod linią dziąseł. 1

Linia GUM ® PAROEX® - Profesjonalna kontrola płytki bakteryjnej w celu zapewnienia
optymalnego poziomu zdrowia dziąseł

Poziomy CHX (%)

GUM PAROEX® łączy klinicznie dowiedzioną skuteczność chlorheksydyny z neutralizującym
toksyny działaniem CPC, tworząc podwójny system antyseptycznego działania, skierowany
zarówno na zwalczanie bakterii tworzących płytkę, jak i zwalczania endotoksyn.
0.20

Intensywne działanie miejscoweCHX 0.12% + CPC 0.05%
0.12
Leczenie krótkoterminowe
0.06
0

CHX 0.06% + CPC 0.05%
Codzienna ochrona

CPC katalizuje antybakteryjne działanie CHX:
• Niższe stężenia CHX w połączeniu z CPC jest tak skuteczne, jak wyższe stężenia samej CHX
• Ograniczone efekty uboczne w porównaniu do działania wyższych stężeń samego CHX
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NA JW YŻSZA SKUTECZNOŚĆ
TESTOWANA KLINICZNIE
• Mieszanka 0.12% CHX + 0.05% CPC
jest co najmniej tak skuteczna, jak
0.20% CHX w czystej postaci. 1
• Testy nie wykazały istotnej
różnicy pomiędzy płynem do
płukania 0,12% CHX a 0,20%
CHX w gromadzeniu się płytki
nazębnej i stanem przyzębia. 2, 3,

0% ALKOHOLU

4

• Płyn do płukania jamy ustnej z
zawartością 0.12% CHX zapewnia
te same kliniczne korzyści, co płyn
zawierający 0.20% CHX. 5

Płyn do płukania oraz pasta GUM® PAROEX® Kuracja krótkoterminowa : 0.12% CHX + 0.05% CPC
• Zmniejsza stan zapalny dziąseł oraz ogranicza narastanie płytki nazębnej
• Optymalna koncentracja CHX zmniejsza skutki uboczne, gwarantując zadowolenie pacjenta
• Bezalkoholowy preparat o przyjemnym smaku
• Pasta odżywia, łagodzi i rewitalizuje dziąsła, dzięki witaminie E, Aloe Vera oraz prowitaminie B5
• Pasta nie zawiera SLS, SLES, ani drażniącej anionowej piany dzięki czemu łagodnie działa na błonę
śluzową jamy ustnej oraz umożliwia uzyskanie maksymalnej bio-dostępności dla CHX

NO: 1784

Płyn do płukania GUM PAROEX 0.12%

300 ml

NO: 1782

Płyn do płukania GUM PAROEX 0.12%

5000 ml

NO: 1790

Pasta Żel GUM PAROEX 0.12%

75 ml

Pielęgnacja Dziąseł

0% ALKOHOLU

NAJLEPSZA FORMUŁA TESTOWANA KLINICZNIE
Chlorek cetylopirydyny reaguje synergistycznie z
diglukonianem chlorheksydyny, co jeszcze bardziej
zwiększa antybakteryjne i antygrzybiczne działanie. 1

Płyn do płukania oraz pasta GUM® PAROEX® Codzienna ochrona : 0.06% CHX + 0.05% CPC
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• Zapewnia długoterminową ochronę przed problemami periodontologicznymi
• Bezalkoholowy preparat o przyjemnym smaku
• Pasta chroni przed próchnicą dzięki zawartości fluoru w stężeniu 1450ppm
• Pasta odżywia, łagodzi i rewitalizuje dziąsła, dzięki witaminie E, Aloe Vera oraz prowitaminie B5
• Pasta nie zawiera żadnych SLS, SLES, ani drażniącej anionowej piany i łagodnie działa na błonę
śluzową jamy ustnej oraz umożliwia uzyskanie maksymalnej bio-dostępności dla CHX

NO: 1702

Płyn do płukania GUM PAROEX 0.06%

NO: 1750

Pasta GUM PAROEX 0.06%

500 ml
75 ml
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Zginana główka

Ochronna nakładka

Ułatwia dotarcie do tylnych zębów

Gwarantuje ochronę czystości włosia

NEW

Szczoteczka GUM ® TRAV-LER ®
• Dzięki zastosowaniu innowacyjnego trójkątnego ukształtowania włosia usuwa do 25% więcej
płytki bakteryjnej w porównaniu z tradycyjnym nylonowym włosiem
• Nowa ergonomiczna rączka i elastyczna główka ułatwiają dostęp do tylnych przestrzeni
• Drucik pokryty jest miękką warstwą ochronną, w celu uniknięcia podrażnień dziąseł czy
szkliwa oraz polepszenia komfortu psychicznego pacjenta
• Wentylowane zamknięcie służy ochronie szczoteczki, jak i przedłużeniu rączki, ułatwiając
dostęp do tylnych zębów
• Szeroka linia 10 różnych rozmiarów zapewnia dopasowanie do każdego rodzaju przestrzeni
międzyzębowych
• Włosie posiada ochronę antybakteryjną (CHX dla ISO 0 do ISO 6; jony srebra i cynku dla
ISO 7), aby utrzymać szczoteczkę w czystości po każdym użyciu
NO: 1312

GUM TRAV-LER Walec

0.6 mm

ISO 0

NO: 1314

GUM TRAV-LER Walec

0.8 mm

ISO 1

NO: 1412

GUM TRAV-LER Walec

0.9 mm

ISO 2

NO: 1414

GUM TRAV-LER Stożek

1.1 mm

ISO 3

NO: 1512

GUM TRAV-LER Walec

1.2 mm

ISO 3

NO: 1514

GUM TRAV-LER Stożek

1.3 mm

ISO 4

NO: 1612

GUM TRAV-LER Walec

1.4 mm

ISO 4

NO: 1614

GUM TRAV-LER Stożek

1.6 mm

ISO 5

NO: 1618

GUM TRAV-LER Walec

2.0 mm

ISO 6

NO: 1619

GUM TRAV-LER Stożek

2.6 mm

ISO 7
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Ruchoma główka szczoteczki

90°

Antybakteryjna* ochrona włosia
*Pokryte chlorheksydyną

Udowodniona skuteczność
Usuwają do 25%
więcej płytki bakteryjnej

Wyższy komfort użycia
Rączka pokryta miękką
powłoką gumową

GUM ® BI-DIRECTION
• Łatwy dostęp do tylnych zębów: szczoteczka zgina się pod kątem 90°
, aby ułatwić dostęp
zarówno do przednich, jak i trudno dostępnych tylnych zębów
• Ergonomicznie zaprojektowana rączka z miękką gumową rączką zapewnia wygodę i kontrolę
podczas użytkowania
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• Udowodniona skuteczność: usuwa do 25% więcej płytki nazębnej dzięki innowacyjnej trójkątnej
konstrukcji włókien (w porównaniu do zwykłych włókien nylonowych)
• Ochrona antybakteryjna* włosia: pomaga utrzymać czystość pomiędzy kolejnymi użyciami
• Zmniejsza ryzyko urazów i ułatwia pacjentom stosowanie się do zaleceń dzięki powlekanemu
drutowi i zaokrąglonej końcówce, co pozwala uniknąć uszkodzenia szkliwa zębów, dziąseł i
implantów.
• W zestawie z nakładką na główkę dla lepszej ochrony szczoteczki
• Dostępne w 3 rozmiarach dla różnych przestrzeni międzyzębowych
NO: 2114

GUM BI-DIRECTION (Walec)

0.7 mm/ISO size 1

6 szt.

NO: 2314

GUM BI-DIRECTION (Stożek)

0.9 mm/ISO size 2

6 szt.

NO: 2614

GUM BI-DIRECTION (Stożek)

1.2 mm/ISO size 3

6 szt.

Pielęgnacja Dziąseł

GUM® SOFT-PICKS®
Preferowane przez
pacjentów

Udowodniona
skuteczność

Pacjenci preferują
miękkie, gumowe
szczoteczki, ponieważ
są łatwiejsze
i wygodniejsze
w użyciu oraz powodują
mniejszy dyskomfort

Zaprojektowane, aby
stymulować przepływ
krwi w dziąsłach
i usuwać płytkę
bakteryjną
(Johnson T, Cochrane
Database Syst Rev 2015)

(HennequinHoenderdos, 2018)

GUM® SOFT-PICKS® ORIGINAL
•

Prosty uchwyt

•

Dyskretne i łatwe w użyciu

•

Delikatnie masują brodawki dziąsłowe

•

Usuwają płytkę nazębną i resztki jedzenia, w
szczególności z przednich przestrzeni
międzyzębowych

•

Dostępne w trzech rozmiarach : Medium
(Średnie), Large (Duże) oraz Extra-Large
(Bardzo duże).

Zdrowe przyzębie

Implanty, mosty, korony

Aparaty ortodontyczne

NO: 632

GUM® SOFT-PICKS ORIGINAL Medium

40szt.

NO: 634

GUM® SOFT-PICKS ORIGINAL Large

40szt.

NO: 636

GUM® SOFT-PICKS ORIGINAL X-Large

40szt.

Pielęgnacja Dziąseł

NEW

Delikatne dla
dziąseł

Zwiększają
motywację pacjenta

Czyszczą przestrzenie
międzyzębowe nie
powodując podrażnień.
Nie zawierają lateksu
i są bezpieczne nawet
dla pacjentów z
alergiami.

Mniej wymagające metody
czyszczenia przestrzeni
międzyzębowych
zwiększają motywację
pacjenta, jego motywację
i osiągane rezultaty.
(Needleman, 2005; Wilder,
2016)

GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED
•

Zakrzywiona rączka

•

Dyskretne i łatwe w użytku

•

Najwygodniejsze narzędzie do czyszczenia
przestrzeni międzyzębowych

•

Dostosowany do naturalnego kształtu szczęki,
ich kształt ułatwia dotarcie do każdego obszaru
jamy ustnej, w tym do trudno dostępnych
miejsc, takich jak tylne zęby

•

Innowacyjny i ergonomiczny design

•

Dostępne w 3 rozmiarach: Small (Małe), Medium
(Średnie), Large (Duże)

GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX
•

Zginana, elastyczna rączka poprawia kontrolę i
komfort oraz ułatwia dotarcie do tylnych zębów

•

Dyskretne i łatwe w użyciu

•

Szersza rączka pokryta materiałem TPE zwiększa
komfort chwytu
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NO: 649

GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED Small

30szt.

NO: 650

GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED Regular

30szt.

NO: 651

GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED Large

30szt.

NO: 660

GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX Regular

30szt.
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2-in-1
Wysoka wydajność
i delikatna pielęgnacja

Czujnik nacisku
Pomaga unikać zbyt silnego szczotkowania

Dwa tryby pracy

Szczoteczka elektryczna GUM ® PowerCARE TM

• Wyjątkowo delikatna oscylacyjno-rotacyjna szczoteczka do zębów, która łączy w sobie skuteczność
i łagodną pielęgnację
• Unikalna konstrukcja główki, łącząca zewnętrzne, ultra-stożkowe włosie oraz wewnętrzne
zaokrąglone włosie zapewnia niezwykły poziom delikatności i doskonałą efektywność w usuwaniu
płytki nazębnej
• Ultra wąskie i miękkie stożkowe włosie dociera głębiej poniżej linii dziąseł oraz pomiędzy zęby

• Dwa tryby pracy oferują różną prędkość oscylacji szczoteczki: tryb Daily dla zdrowych zębów oraz
dziąseł (9,300 cykli/min) lub w przypadku nadwrażliwości zębów lub dziąseł tryb Sensitive (7,500
cykli/min)
• Ergonomiczny kształt rączki zapewnia dobry chwyt i kontrolę podczas szczotkowania

• Czujnik nacisku zapala się, gdy szczotkowanie jest zbyt mocne (zapobiega podrażnieniom dziąseł)
• Dwuminutowy timer (impuls generowany co 30 sekund) ułatwia otrzymanie optymalnego czasu
szczotkowania każdego kwadrantu.
NO: 4200
NO: 4210

Szczoteczka elektryczna GUM PowerCARE

Wymienne główki do GUM PowerCARE (2 szt.)

Miękka

Miękkie

Pielęgnacja Dziąseł

GUM ® PerioBalance ®

• Doustny suplement diety zawierający Lactobacillus reuteri Prodentis® w postaci tabletek do ssania
• Pomaga utrzymać korzyści płynące z profesjonalnej higienizacji zębów

• Każda pastylka zawiera co najmniej 200 milionów aktywnych Lactobacillus reuteri Prodentis
• Bezpieczne dla dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży

• Dawkowanie: 1-2 tabletki dziennie (1 rano, 1 wieczorem) po szczotkowaniu zębów

• Nie przebarwia zębów, nie zmienia smaku, nie podrażnia błony śluzowej jamy ustnej, ani nie wpływa
szkodliwie na szkliwo zębów
• Przyjemny miętowy smak

NO: 7010

Tabletki GUM PerioBalance

30 szt.
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KLINICZNIE POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ
Usuwa płytkę delikatnie i bardziej efektywnie w
trudnodostępnych miejscach:

Szczoteczka GUM ® Technique ® PRO
• Delikatnie i głęboko oczyszcza poprawiając kondycję dziąseł
• PROfesjonalna szczoteczka rekomendowana dla osób ze spuchniętymi, krwawiącymi
i zaczerwienionymi dziąsłami
• Stożkowe włosie dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe i poniżej linii dziąseł
• Pęczki włosia pod różnymi kątami lepiej czyszczą zęby docierając w trudno dostępne
miejsca z wielu stron
• Rączka Quad-Grip ułatwia szczotkowanie pod kątem 45 stopni dla optymalnego
oczyszczenia poniżej linii dziąseł
• W zestawie z higienicznym etui na główkę szczoteczki

NO: 525

GUM Technique+

Compact

Miękka

NO: 528

GUM Technique+

Compact

Średnia

Pielęgnacja Dziąseł

Szczoteczka GUM ® Technique ® +
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• Specjalne ścięcie włosia umożliwia dotarcie
do przestrzeni międzyzębowych
• Wydłużona końcówka ułatwia usuwanie
płytki nazębnej z trudnodostępnych miejsc
• Opatentowana rączka Quad-Grip pozwala na
utrzymanie odpowiedniego kąta
szczotkowania
• W zestawie z higienicznym etui na główkę
szczoteczki

NO: 490

GUM Technique+

Full

Miękka

NO: 491

GUM Technique+

Compact

Miękka

NO: 492

GUM Technique+

Full

Średnia

NO: 493

GUM Technique+

Compact

Średnia

Pooperacyjna szczoteczka GUM ®
• Ultramiękkie włosie 0.10 mm
idealnie nadaje się do
szczotkowania po operacjach,
osadzaniu implantów, ekstrakcji
zębów oraz w trakcie chorób
dziąseł

NO: 317

GUM Szczoteczka pooperacyjna

Pielęgnacja Dziąseł

SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA KLINICZNIE
• Redukuje zapalenie dziąseł (o 32% w całej jamie
ustnej i o 36% w części proksymalnej) po 5
tygodniach od pierwszego użycia.
• Redukuje krwawienie dziąseł (o 56%w całej jamie
ustnej) po 5 tygodniach od pierwszego użycia. 8

Nić GUM ® BUTLERWEAVE ®
• Unikatowa “tkana” nić jest wytrzymała i łatwo rozpręża się między zębami
• Opatentowana “tkana” konstrukcja: nić rozprzestrzenia się między zębami, efektywnie
czyszcząc
i usuwając płytkę nazębną
• Szeroki płaski profil: łatwo wprowadza się w ciasne przestrzenie międzyzębowe
NO: 1055

GUM BUTLERWEAVE - Niewoskowana

55 m

NO: 1155

GUM BUTLERWEAVE - Woskowana

55 m

NO: 1855

GUM BUTLERWEAVE – Woskowana, Miętowa

55 m

Nić GUM ® FINE FLOSS
• Tradycyjna, cienka, odporna na strzępienie nić dentystyczna do higieny ciasno ustawionych
zębów oraz poniżej linii dziąseł
• Specjalne S-skrętne włókna zapewniają wytrzymałość oraz pokrywają większą powierzchnię
zęba efektywnie usuwając płytkę nazębną
NO: 1555

GUM FINE FLOSS – Woskowana

55 m

Pielęgnacja Dziąseł

przed użyciem

w trakcie użycia

Nić GUM ® EXPANDING FLOSS
• Cienka i łatwa do przeprowadzenia nawet przez najcieńsze przestrzenie międzyzębowe
• Pęcznieje podczas używania, dostosowując się do różnych rozmiarów przestrzeni
międzyzębowych oraz zwiększając powierzchnię kontaktu nici z zębami
• Doskonała dla wrażliwych zębów, łagodna dla dziąseł

NO: 2030

GUM EXPANDING FLOSS

30 m

17

Nić GUM ® EASY FLOSS
• Nić z teflonem łatwa do wprowadzenia między zęby i poniżej linii dziąseł dzięki zastosowaniu
specjalnego materiału PTFE czyniąc z niej optymalną nić dla początkujących użytkowników
• Jednowłóknowa struktura jest wyjątkowo silna i odporna na strzępienie
• Satynowe wykończenie czyni ją miękką i delikatną dla dziąseł

NO: 2000

GUM EASY FLOSS

30 m

Codzienna Ochrona

CODZIENNA OCHRONA

Problemy ze zdrowiem jamy ustnej są bardzo powszechne: 3 na 4 osoby na pewnym etapie życia
cierpią na problemy z dziąsłami takie jak krwawienie czy zapalenie.
Różne czynniki środowiskowe i tryb życia mogą mieć wpływ na zdrowie zębów oraz dziąseł: stres,
palenie, zmiany hormonalne, niezdrowa dieta itp.
Prawidłowa codzienna higiena pomaga zapobiegać problemom zanim pojawią się pierwsze objawy.
Niezależnie od tego, czy masz zdrowe zęby i dziąsła, czy borykałeś się z problemami w przeszłości,
ważna jest ochrona i ciągłe utrzymywanie zdrowia dziąseł oraz zębów.

Codzienna Ochrona

DZIAŁANIE
ANTYOKSYDACYJNE

19

Pasta GUM ® ActiVital ®
• Wielofunkcyjna pasta zaprojektowana aby dbać o zdrowie zębów oraz dziąseł
• Zawiera koenzym Q10 oraz wyciąg z granatu - znane antyoksydanty
• Opatentowane połączenie fluoru (1450ppm) i izomaltu wzmacnia remineralizację szkliwa
• Wzmacnia dziąsła oraz zęby dzięki zastosowaniu imbiru oraz bisabololu (rumianek)
• Świeży miętowy smak
• Pasta w formie żelu

NO: 6050

Pasta GUM ActiVital

75 ml

Codzienna Ochrona

ZAWIERA
ANTYOKSYDANTY

Płyn do płukania GUM ® ActiVital ®
• Wielofunkcyjny płyn do płukania zaprojektowany aby dbać o zdrowie zębów oraz dziąseł
• Zawiera koenzym Q10 oraz wyciąg z granatu - znane antyoksydanty
• Opatentowane połączenie fluoru (248ppm) i izomaltu wzmacnia remineralizację szkliwa i chroni
przed próchnicą
• Zwalcza płytkę bakteryjną dzięki innowacyjnemu składnikowi - LAE (Ethyl Lauroyl Arginate) który
zapobiega przywieraniu bakterii do powierzchni zębów
• Wzmacnia dziąsła oraz zęby dzięki zastosowaniu imbiru oraz bisabololu (rumianek)
NO: 6060

Płyn do płukania GUM ActiVital

500 ml

Codzienna Ochrona

Bateria i higieniczne
etui na główkę w
zestawie

Szczoteczka Soniczna GUM ® ActiVital ® Sonic
• Naukowo udowodniona wyższa skuteczność – stożkowe, zwężające się włosie usuwa do 50% więcej
płytki bakteryjnej z przestrzeni międzyzębowych, oraz dociera 47 krotnie głębiej poniżej linii dziąseł
(w porównaniu ze szczoteczką manualną)
• Wibracje soniczne o częstotliwości 12 000 cykli na minutę zapewniają efektywne, ale delikatne
oczyszczenie oraz stymulują dziąsła
• Wymienna główka oraz bateria
• Dostępna biała oraz czarna
• Smukła i ergonomiczna rączka ułatwiająca uchwyt
• Wymienne końcówki dostępne w opakowaniach po 2 szt.

NO: 4100
NO: 4110

Szczoteczka Soniczna GUM ActiVital Sonic
Wymienne końcówki GUM ActiVital Sonic

1 sztuka

2 sztuki
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Nasze kroki w kierunku
zrównoważonego świata
W Sunstar każda podejmowana przez nas decyzja
biznesowa oceniana jest przez pryzmat ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
W perspektywie globalnej, stosujemy model 4R
i pracujemy nad osiągnięciem następujących celów:

•
•
•
•

REDUCE - Ograniczenie emisji CO2 i innych emisji w zakładach produkcyjnych oraz
zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych stosowanych w produktach
REUSE - Promowanie ponownego wykorzystania produktów i niektórych ich części
RECYCLE - Promowanie projektowania produktów nadających się do recyklingu
i promowanie stosowania materiałów nadających się do recyklingu
RENEW - Promowanie zastępowania materiałów ropopochodnych materiałami nadającymi
się do recyklingu
W USA, jedna z naszych głównych fabryk posiada certyfikat
LEED za zrównoważony rozwój, co jest doskonałym
przykładem na to, że zmniejszenie wpływu na środowisko
jest dla nas priorytetem.
W Japonii stworzyliśmy bardziej wydajne trasy dostaw dzięki
wspólnym programom logistycznym z innymi firmami, co
zmniejszyło naszą emisję CO2 o 65% w porównaniu do
przewożenia każdego produktu osobno.
Zakład SUNSTAR Interbros GmbH - produkujący między
innymi wszystkie produkty z serii SOFT-PICKS® - otrzymał
również certyfikat ISO14000 za efektywny system
zarządzania środowiskowego. Ponadto od 2012 roku
zakład korzysta z paneli solarnych i wykorzystuje energię
pochodzącą w 100% z elektrowni wodnych.
Staramy się również zmniejszyć wpływ naszych opakowań
na środowisko. W pierwszej połowie 2020r wymieniliśmy
materiały, z których wykonane są wszystkie opakowania
GUM® SOFT-PICKS® na mieszankę papieru i PET pochodzącą
w 80% z recyklingu.
Również od pierwszego kwartału 2020 wszystkie kartoniki
produkowane przez dwóch naszych dostawców są
wykonane z papieru z certyfikatem FSC, co oznacza,
że papier pochodzi z lasów zarządzanych w sposób
zrównoważony.

Ponadto, mamy przyjemność zaprezentować naszą pierwszą organiczną pastę do zębów GUM® BIO. Spełnia ona normę COSMOS ORGANIC, która zapewnia organiczne pochodzenie
składników produktów kosmetycznych, jak również przestrzeganie praktyk zrównoważonego
rozwoju na każdym etapie produkcji, od zaopatrzenia, poprzez produkcję, aż po marketing
i promocję.
Nasze zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju
staje się coraz bardziej namacalne. Z pewnością
w nadchodzących miesiącach będziemy informować
o kolejnych rewolucyjnych zmianach w naszym portfolio
i procesach produkcyjnych.

Pielęgnacja organiczna

Pasta GUM® BIO
• Certyfikat COSMOS ORGANIC przyznany przez ECOCERT i COSMEBIO: 99% wszystkich składników jest
pochodzenia naturalnego, a 22% pochodzi z upraw ekologicznych.
• Fluor (1’450ppm) chroni i wzmacnia zęby oraz pozwala na skuteczne zapobieganie próchnicy i remineralizację
szkliwa.
• Z Aloe Vera znanym z właściwości łagodzących.
• Chroni i wzmacnia dziąsła*.
• Odświeża oddech dzięki atrakcyjnemu i świeżemu miętowemu smakowi*.
• Certyfikat Vegan
• Opakowanie wykonane w 80% z papieru pochodzącego z recyklingu

*Potwierdzone testem konsumenckim: 19 uczestników, 28 dni, pod kontrolą odontologa
NO: 7020

Pasta GUM BIO

75 ml
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Przebarwienia

PRZEBARWIENIA
Plamy nazębne można podzielić na dwie kategorie:

Zewnętrzne plamy - znajdujące się na zewnętrznej powierzchni struktury zębów, zwykle
brązowe, pomarańczowe lub żółte.

Wewnętrzne plamy - znajdujące się w wewnętrznej strukturze zębów, zwykle czarne, szare lub
zielone. Plamy zębów mogą być uwarunkowane przyczynami miejscowymi lub ustrojowymi.
Jeśli przebarwienie zęba nie jest leczone, może mieć wpływ na uśmiech oraz na ogólny wygląd
twarzy.

Leczenie przebarwień zębowych:
Profilaktyka zaczyna się w domu poprzez utrzymanie podstawowej higieny jamy ustnej szczotkowanie, płukanie oraz nitkowanie.

Przebarwienia

JAKOŚĆ TESTOWANA KLINICZNIE
Bardziej efektywna w usuwaniu przebarwień
niż inne popularne pasty wybielające. 17

Płytka przed zabarwieniem
Zabarwiona płytka* zanurzona tylko w
wodzie
Płytka po zanurzeniu w
rozcieńczonym roztworze pasty
GUM ® Original White - Roztwór 4X

*Hydroksyapatytowe płytki barwione
są roztworami CHX i żelaza, herbatą
oraz substytutem śliny

Pasta GUM ® Original White
• Przywraca naturalną biel zębów, delikatna dla dziąseł
• Działanie mechaniczne: usuwa powierzchnie przebarwienia przez zastosowanie czyszczącej,
delikatnej krzemionki
• Działanie chemiczne: system Stain-Clear rozpuszcza przebarwienia i zapobiega powstawaniu
nowych. Nie zawiera związków wybielających lub chelatujących
• Piana z mikropęcherzykami poprzez zwiększoną zawartość czynnika Stain-Clear, zapewnia
najwyższy kontakt z powierzchnią zęba
• Fluor w stężeniu 1490ppm oraz Izomalt zapewniają remineralizację zębów
• Witamina E oraz prowitamina B5 witalizują i odżywiają dziąsła

NO: 1745

Pasta GUM Original White

75 ml

25
25

Przebarwienia

FORMUŁA TESTOWANA KLINICZNIE
System StainClear delikatnie rozpuszcza i
usuwa przebarwienia oraz tworzy powłokę
chroniącą przed nawrotami przebarwień. 19

0% ALKOHOLU

Płyn do płukania GUM ® Original White
• Przywraca naturalną biel zębów, jest delikatna dla dziąseł
• Opatentowana formuła StainClear delikatnie rozpuszcza oraz wymywa przebarwienia z trudno
dostępnych miejsc. Tworzy powłokę chroniącą przed ponownym gromadzeniem się zabrudzeń
• Prowitamina B5, witamina E oraz alantoina odżywiają dziąsła
• Połączenie Fluoru (226 ppm) oraz Izomaltu zapewnia zaawansowaną remineralizację zębów
oraz chroni przed próchnicą

NO: 1740

Płyn do płukania GUM Original White

500 ml

Przebarwienia

JAKOŚĆ TESTOWANA KLINICZNIE
Przebarwienia między zębami usuwane są
znacznie lepiej niż przy użyciu innych nici
wybielających. 20

wosk

drobna krzemionka
nić

2727
Szczoteczka GUM ® Original White

Nić GUM Original White
®

• Doskonale zwalcza przebarwienia dzięki
specjalnym włóknom pokrytym elastomerem

• Usuwa przebarwienia między zębami
• Zapewnia efektywną kontrolę płytki
nazębnej
zarówno powyżej, jak i poniżej linii dziąseł
• Zawiera drobną krzemionkę oraz fluor

NO: 2040 Nić GUM Original White

• Efektywnie usuwa płytkę nazębną wzdłuż
linii dziąseł i z trudno dostępnych miejsc
w jamie ustnej poprzez odpowiednie
ustawienie włosia oraz kształtu główki
• Modny design

30 m

NO: 561
NO: 563

Szczoteczka GUM Original White
Szczoteczka GUM Original White

Miękka
Średnia

Opieka Ortodontyczna

OPIEKA ORTODONTYCZNA
Pacjenci podczas leczenia ortodontycznego są bardziej narażeni na problemy jamy ustnej:
• Płytka nazębna - gromadzi się 2 do 3 razy szybciej niż u pacjentów bez aparatu.
• Białe przebarwienia na zębach - u jednej trzeciej pacjentów w czasie leczenia pojawiają się nowe przebarwienia.
• Zapalenie dziąseł - szybszy wzrost bakterii w jamie ustnej może powodować zapalenie oraz krwawienie dziąseł.
• Podrażnienia błony śluzowej - problem podrażnień dotyczy ponad trzech czwartych pacjentów
stosujących aparat ortodontyczny.
Ochrona zębów dla pacjentów ortodontycznych:
• Pierwsza linia działania: profilaktyka zaczyna się w domu poprzez przestrzeganie podstawowej higiena
jamy ustnej - szczotkowanie, płukanie, nitkowanie zębów oraz stosowanie wosku ortodontycznego w celu
uniknięcia podrażnień.
• Druga linia działania: pod koniec leczenia ortodontycznego dentysta zazwyczaj przeprowadza
profesjonalną profilaktykę.

Opieka Ortodontyczna

Pasta Żel GUM® ORTHO
• Zapewnia zaawansowaną profilaktykę przeciw próchnicy oraz ochronę dziąseł
• Doskonale remineralizuje szkliwo zębowe, zapobiega powstawaniu białych plam oraz
próchnicy. Fluor (1490ppm) + Izomalt
• Chlorek cetylopirydyny (0,05%) zapobiega budowaniu się płytki nazębnej oraz działa
przeciwbakteryjnie
• Naturalne składniki zapewniają działanie kojące (Bisabolol, ekstrakt z imbiru, aloes, witamina E)
• Niewielka pienistość ułatwia dłuższe szczotkowanie
• Forma żelowa zapewnia lepszy przepływ wokół elementów aparatu ortodontycznego
• Delikatny miętowy aromat odświeża oddech
NO: 3080

Pasta Żel GUM ORTHO

75 ml
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Opieka Ortodontyczna

0% ALKOHOLU

Płyn do płukania GUM® ORTHO
• Zapobiega próchnicy zębów oraz chroni dziąsła
• Wyższa niż w normalnych płynach do płukania zawartość fluoru (400 ppm) wspomaga
remineralizacje zębów
• 0,05% Chlorek cetylopirydyny zapobiega budowaniu się płytki nazębnej oraz działa
przeciwbakteryjnie
• Naturalne składniki koją podrażnienia (Bisabolol, wyciąg z imbiru, Aloe Vera, Witamina E)
• Delikatny miętowy smak
• 0% Alkoholu
• Delikatna dla błony śluzowej jamy ustnej
NO: 3090

Płyn do płukania GUM ORTHO

300 ml

Opieka Ortodontyczna
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Wosk GUM® ORTHO
• Pomaga zapobiegać bolesnym owrzodzeniom oraz łagodzi podrażnienia policzków i dziąseł
• Zapobiega powstawaniu nowych podrażnień powodowanych przez ostre druty oraz zamki
• Fabrycznie pocięty na mniejsze fragmenty zapewnia wygodne użycie oraz higienę
• Lusterko w zestawie

NO: 723

GUM Wosk ortodontyczny - bez smaku

NO: 724

GUM Wosk ortodontyczny - miętowy

Opieka Ortodontyczna
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Nić GUM® ORTHO

Szczoteczka GUM® ORTHO
• Włosie wycięte w literę V czyści zęby
dookoła aparatu ortodontycznego
• W zestawie z higienicznym etui na główkę
szczoteczki

NO: 124

Szczoteczka GUM ORTHO

NO: 125

Szczoteczka podróżna GUM ORTHO

• Nić 2 w 1 idealna do stosowania przy
aparacie ortodontycznym, mostach oraz
szerokich przestrzeniach międzyzębowych
• Z wbudowaną plastikową przewleczką
ułatwiającą przeprowadzenie nici pomiędzy
przestrzeniami oraz częścią gąbczastą
usuwającą resztki jedzenia i płytkę
bakteryjną

NO: 3220

Nić GUM ORTHO

50 sztuk

Nadwrażliwość

NADWRAŻLIWOŚĆ

Jama ustna nie jest odporna na procesy starzenia. Z czasem dziąsła cofają się,
uzewnętrzniając szyjki zębowe, gdzie ochronna powłoka szkliwa jest szczególnie wrażliwa.
Zęby mogą również cierpieć z powodu braku witamin, co przyczynia się do stopniowej erozji
szkliwa. Bez ochrony dostarczanej przez dziąsła i szkliwo, powierzchnia korzeni zębów staje
się wrażliwa na bodźce zewnętrzne takie jak:
ciepło, zimno, słodycze, produkty kwaśne i gorzkie, które działają na nerwy zębowe przez
mikroskopijne otwory (kanaliki zębowe).
Takie działanie wywołuje uczucie bólu i dyskomfortu. Wokół tego bardziej delikatnego,
niechronionego miejsca może również rozwijać się próchnica.
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Nadwrażliwość

DZIAŁANIE DOWIEDZIONE KLINICZNIE
• Pasta GUM SensiVital+ przynosi
długotrwałą ulgę w nadwrażliwości już
po 3 dniach szczotkowania 2 razy
dziennie 24

Pasta Żel GUM ® SensiVital ® +
• Codzienna ulga oraz ochrona wrażliwych zębów i dziąseł
• Cząsteczki hydroksyapatytu zatykają otwarte kanaliki zębinowe
• Dodatkowa warstwa kopolimerowa uszczelnia zatkane kanaliki
• Połączenie fluoru (1450ppm) i izomaltu remineralizuje i wzmacnia szkliwo
• Azotan potasu znieczula zakończenia nerwowe szybko uśmierzając ból
• Hesperydyna (wyciąg ze skórki pomarańczy) zapobiega próchnicy korzeni zębów
• Chlorek Cetylopirydyny (CPC) ogranicza odkładanie się płytki nazębnej

NO: 6070

Pasta Żel GUM SensiVital+

75 ml

Nadwrażliwość

DZIAŁANIE DOWIEDZIONE KLINICZNIE
• Płyn do płukania GUM SensiVital+
przynosi ulgę w nadwrażliwości zębów aż
do 12 godzin od zastosowania 24

0% ALKOHOLU
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Płyn do płukania GUM ® SensiVital ® +
• Chroni i przynosi ulgę w nadwrażliwości zębów
• Glicerofosforan wapnia, fluor (250ppm) i izomalt remineralizują i wzmacniają szkliwo
chroniąc przed próchicą
• Azotan potasu znieczula zakończenia nerwowe szybko uśmierzając ból
• Chlorek Cetylopirydyny (CPC) ogranicza odkładanie się płytki nazębnej
• Świeży miętowy smak
• Nie zawiera alkoholu

NO: 6081

Płyn do płukania GUM Sensivital+

300 ml

Nadwrażliwość

Szczoteczka GUM ® SensiVital ®
• Ultramiękkie włosie (0.15 mm) o stożkowej końcówce (0.035 mm) jest bardzo delikatne dla
zębów i dziąseł
• Dwie różne długości włosia zapewniają dwa poziomy czyszczenia, pozostawiając uczucie
czystych i gładkich zębów
• Dłuższe, bardzo cienkie włosie dociera głęboko pomiędzy zęby oraz czyści je wzdłuż
i poniżej linii dziąseł bez ich podrażniania
• Krótsze włosie ułatwia dokładne umycie całej powierzchni zęba, pozostawiając uczucie
absolutnej czystości
• Drobna główka ułatwia dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej
• W zestawie z higienicznym etui

NO: 509

Szczoteczka GUM Sensivital

Nieświeży Oddech

NIEŚWIEŻY ODDECH

Problem tak powszechny, a wciąż jest nam trudno o nim mówić
Dotyczy on 50-65% populacji. Każdy od czasu do czasu może go doświadczyć niezależnie od
płci czy wieku. Problem ten ma negatywny wpływ zarówno na społeczne, jak i psychologiczne
aspekty naszego życia i może prowadzić do obniżenia pewności siebie oraz samooceny.
Zostało udowodnione, że jedna trzecia ludzi z nieświeżym oddechem cierpi na fobię
społeczną.
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Nieświeży Oddech

Wszystkie produkty GUM® HALICONTROL™:
• Nie tylko maskują nieświeży oddech ale również zwalczają jego przyczyny
• Bazują na zaawansowanych i innowacyjnych technologiach
• Przyjemnie smakują
• Nie zawierają alkoholu który wysusza oraz podrażnia tkanki jamy ustnej

Podstawowe składniki powodujące nieświeży oddech rezydują w ustach
Najczęstsze przyczyny to: niedostateczna higiena jamy ustnej, choroby dziąseł, próchnica, ropnie
Przejściowe przyczyny to: ostre jedzenie (np. cebula, czosnek, przyprawy), alkohol, palenie,
niektóre leki
Linia GUM ® HaliControl ® oferuje pełną gamę produktów jako niezbędny element codziennej
higieny jamy ustnej dla pełnej kontroli nieświeżego oddechu
• przywraca i utrzymuje czysty, świeży oddech
• zapewnia długotrwałą ochronę

Nieświeży Oddech
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Pasta Żel GUM ® HaliControl ®
• Zapewnia czysty, zdrowy oddech - wiąże i neutralizuje lotne związki siarki w ustach (VSC).
Zapobiega wyparowywaniu VSC, dzięki substancji stymulującej produkcję śliny. Zawiera mleczan
cynku i cyklodekstryny
• Natychmiastowy efekt świeżego oddechu - zapewnia natychmiastowy i długotrwały efekt
chłodzenia
• Długoterminowa ochrona - eliminuje bakterie, które powodują nieświeży oddech. Zawiera chlorek
cetylopirydyny i olejki eteryczne
• Przywraca zdrowie jamy ustnej - zawiera fluor (1490 ppm) i Izomalt w celu zaawansowanej i
skutecznej ochrony przeciw próchnicy oraz remineralizacji zębów

NO: 3040

Pasta żel GUM HaliControl

75 ml

Nieświeży Oddech

0% ALKOHOLU

Płyn do płukania GUM ® HaliControl ®
• Zapewnia czysty zdrowy oddech - Wiąże i neutralizuje VSC w ustach. Hamuje reakcję
enzymatyczną tworzącą VSC. Zawiera mleczan cynku i cyklodekstryny
• Maskuje nieświeży oddech - zapewnia natychmiastowy i długotrwały efekt chłodzenia
• Długoterminowa ochrona - Zabija bakterie powodujące odór oraz blokuje ich wzrost.
Zawiera chlorek cetylopirydyny i olejki eteryczne
• Nie zawiera alkoholu

NO: 3050

Płyn do płukania GUM HaliControl

300ml

Nieświeży Oddech

Tabletki GUM ® HaliControl ®
• Naturalne podejście do nieświeżego oddechu
• Zawierają polifenole roślinne, które wiążą i neutralizują składniki powodujące przykry
oddech oraz zapach ciała
• Neutralizują nieświeży oddech pochodzenia bakteryjnego, żywnościowego, alkoholowego
i tytoniowego
• Ich kształt ułatwia przepływ śliny i rozprowadzenie substancji aktywnych
• Przyjemny smak mięty i czarnej porzeczki
• Bez cukru

NO: 3060

Tabletki GUM HaliControl

10 szt.
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Szczoteczka do języka GUM® HaliControl ®
• Zostało udowodnione, że codzienne oczyszczanie języka jest efektywnym narzędziem w
walce z nieświeżym oddechem
• Dwa rzędy pęczków docierają do niewielkich rowków na powierzchni języka usuwając płytkę
bakteryjną
• Dwa rzędy drapaczek usuwają pozostały osad oraz bakterie
• Wąska główka ogranicza odruchy wymiotne

NO: 760

Szczoteczka do języka GUM HaliControl

Suchość w ustach

SUCHOŚĆ W USTACH (KSEROSTOMIA)

Ksereostomia - to medyczna nazwa suchości w jamie ustnej, problemu z którym zmaga się
około 25% populacji. Suchość w jamie ustnej spowodowana jest zaburzeniami w produkcji
śliny, która w przypadkach skrajnych, może zostać całkowicie zatrzymana.
Przyczyny kserostomi mogą być zarówno przejściowe (lekarstwa, stres, zmiany
hormonalne,...) jak i stałe (wiek, niektóre przewlekłe choroby, operacje głowy oraz szyi, ...)
Poza objawami fizycznymi (ciągłe odczuwanie pragnienia, utrata smaku, pieczenie, popękane
usta, trudności w mówieniu, jedzeniu, żuciu, połykaniu), osoby cierpiące na suchość w jamie
ustnej są często nieświadome możliwych szkodliwych skutków dla zdrowia jamy ustnej:
halitoza, uszkodzenie tkanek w jamie ustnej, zwiększone ryzyko próchnicy i demineralizacji
szkliwa, choroby przyzębia, ...

GUM® HYDRAL™ - Natychmiastowe i długotrwałe uczucie ulgi od suchości jamy ustnej
Działająca od pierwszego użycia, innowacyjna formuła zapewnia znaczną ulgę przy suchości
w ustach dla lepszego komfortu i dobrego samopoczucia, poprawiając jakość życia. Gama
produktów GUM® HYDRAL™ odpowiada na potrzeby wszystkich osób cierpiących na suchość
jamy ustnej (łagodną , średnią, silną), bez względu na ich wiek i nadaje się do użycia przy
każdej okazji: w dzień, w nocy i w biegu.
Składniki aktywne zastosowane w produktach GUM® HYDRAL™ to między innymi betaina,
tauryna, hialuronian sodu oraz cytrynian sodu.

Suchość w ustach

GUM ® HYDRAL®
• Trwale nawilżają jamę ustną dla większego komfortu, dzięki substancjom nawadniającym
• Chronią śluzówkę jamy ustnej przed podrażnieniami dzięki innowacyjnym składnikom
i tworzeniu powłoki ochronnej na suchych tkankach jamy ustnej
• Natychmiastowo łagodzą oznaki i objawy suchości jamy ustnej, takie jak trudności
w jedzeniu, ból, zapalenia
• Chronią śluzówkę jamy ustnej przed podrażnieniami dzięki innowacyjnym składnikom
i tworzeniu powłoki ochronnej na suchych tkankach jamy ustnej
• Żel GUM HYDRAL - do stosowania na dziąsła, język i błonę śluzową jamy ustnej. Sprzyja
regeneracji tkanek miękkich jamy ustnej. Używać przynajmniej pięć razy dziennie i tak
często, jak to konieczne.
• Spray GUM HYDRAL - zaprojektowany specjalnie do używania w biegu dzięki swojemu
wygodnemu, małemu i bardzo dyskretnemu opakowaniu. Stosować kilka razy dziennie,
tak często, jak to konieczne.
• Pasta do zębów GUM HYDRAL - bardzo delikatna, do codziennej pielęgnacji, szczególnie
zalecana dla osób o wrażliwej jamie ustnej. Stosować od dwóch do trzech razy dziennie,
lub po każdym posiłku.
• Płyn do płukania GUM HYDRAL - idealny do włączenia do codziennej rutyny higieny jamy
ustnej, powleka tkanki jamy ustnej dla dodatkowego nawilżenia i komfortu dzięki swojej
wysokiej lepkości. Do stosowania do pięciu razy dziennie.

NO: 6000

Żel GUM HYDRAL

50 ml

NO: 6010

Spray GUM HYDRAL

50ml

NO: 6020

Pasta GUM HYDRAL

75 ml

NO: 6030

Płyn do płukania GUM HYDRAL

300 ml
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Afty

AFTY

Owrzodzenia jamy ustnej to bolesne rany, które pojawiają się na języku, dziąsłach, podniebieniu lub na
wewnętrznej części warg lub policzków. Są one bardzo powszechne, szacuje się, że 20% ogólnej
populacji będzie cierpiało na owrzodzenia jamy ustnej w pewnym momencie swojego życia 41,42.
Owrzodzenie jamy ustnej usuwa górną warstwę błony śluzowej jamy ustnej, dzięki czemu komórki
nerwowe zostają odsłonięte.
Żywność, napoje, powietrze i ślina mogą podrażniać te odsłonięte zakończenia nerwowe i powodować
jeszcze większy ból i spowalniać gojenie się wrzodu. Dlatego wrzody mogą wpływać na zdolność
pacjenta do koncentracji, jedzenia, picia, a nawet normalnej mowy 43
Bariera chroniąca odsłonięte zakończenia nerwowe może pomóc w leczeniu i zapewnić
natychmiastową ulgę.

Afty

GUM ® AftaClear Żel:
• Zapewnia skuteczną ulgę od pierwszej aplikacji
• Zapewnia długotrwałą i natychmiastową ulgę w bólu
• Ułatwia szybkie gojenie
• Nie podrażnia
• Nie piecze, nie pali, nie powoduje drętwienia ani
suchości w jamie ustnej.
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Żel GUM ® AftaClear
• Najbardziej odpowiedni w intensywnym leczeniu do miejscowego stosowania przy pojedynczych aftach
• Łatwy do nakładania dzięki długiemu aplikatorowi.
• Preparat bezalkoholowy
• Może być używany przez dorosłych i dzieci

NO: 2400

GUM AftaClear Żel

10 ml

Afty

GUM ® AftaClear Spray:
• Zapewnia skuteczną ulgę od pierwszej aplikacji
• Zapewnia długotrwałą i natychmiastową ulgę w bólu
• Ułatwia szybkie gojenie
• Nie podrażnia
• Nie piecze, nie pali, nie powoduje drętwienia ani
suchości w jamie ustnej

Spray GUM ® AftaClear ™
• Idealny do użytku poza domem i do trudno dostępnych miejsc, takich jak tył jamy ustnej.
• Łatwa w użyciu i wielokierunkowa pompka gwarantuje ukierunkowane i dokładne nakładanie cieczy
• Preparat bezalkoholowy
• Może być używany przez dorosłych i dzieci

NO: 2420

GUM AftaClear Spray

15 ml

Afty

GUM ® AftaClear Płyn:
• Zapewnia skuteczną ulgę od pierwszej aplikacji
• Zapewnia długotrwałą i natychmiastową ulgę w bólu
• Ułatwia szybkie gojenie
• Nie podrażnia
• Nie piecze, nie pali, nie powoduje drętwienia ani
suchości w jamie ustnej
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Płyn do płukania GUM ® AftaClear ™
• Łatwy w użytku, idealny do leczenia wielu, nawracających i trudno dostępnych aft
• Pomaga zapobiegać pogorszeniu się lub rozprzestrzenianiu się wrzodów, aft i innych zmian w jamie
ustnej
• Wygodna miarka do łatwego dozowania
• Preparat bezalkoholowy
• Może być używany przez dorosłych i dzieci (najlepiej powyżej 6 lat)

NO: 2410

GUM AftaClear Płyn

120 ml

Produkty Dziecięce

PRODUKTY DZIECIĘCE

Szkliwo zapewnia naturalną ochronę zębów. Jednakże szkliwo zębów mlecznych jest cienkie
i bardziej podatne na rozpad. Połączenie złych nawyków żywieniowych (częste spożywanie
słodzonych produktów) oraz trudności wynikających z zagęszczenia zębów podczas wzrostu
zębów stałych, gdy zęby mleczne są nadal obecne, może prowadzić do wielostronnych
problemów z próchnicą.

Produkty Dziecięce
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Rozwiązanie problemu próchnicy zębów
• Pierwsza linia działania:
Profilaktyka rozpoczyna się w domu poprzez regularne (dwa razy dziennie) usuwanie płytki
nazębnej (szczotkowanie oraz płukanie jamy ustnej). Rodzice zazwyczaj muszą uświadomić
dzieci jak ważne są takie nawyki.
• Druga linia działania:
Gdy domowa profilaktyka nie wystarcza dentysta może usunąć próchnicę z zębów przy
pomocy wiertła i wypełnić ubytek. W niektórych przypadkach dzieci mogą mieć problem
z szerzącą się próchnicą, wymagane może być intensywne leczenie.

Produkty Dziecięce

Pasta GUM ® KIDS (2-6 lat)
• Zaprojektowana pod kątem ochrony mlecznych
zębów
• Opatentowane połączenie fluoru z izomaltem
zapewnia dwukrotnie lepszą remineralizację
szkliwa niż sam fluor
• Obniżone stężenie fluoru (500ppm)
odpowiednie dla dzieci poniżej 6 roku życia
• Bardzo delikatna formuła dla najlepszej ochrony
i opieki nad mlecznymi zębami - bazą dla
zdrowych zębów stałych
• Truskawkowy smak

Pasta GUM KIDS

• Mała i delikatna główka szczoteczki jest
przystosowana do wieku dziecka chroniąc zęby
oraz dziąsła
• Miękkie włosie delikatnie usuwa płytkę
bakteryjną, a środkowe kolorowe włosie
wskazuje odpowiednią ilość pasty
• Ergonomiczna rączka ułatwiająca odpowiedni
chwyt szczoteczki
• Zabawny design z przyssawką ułatwiającą
utrzymanie czystości główki szczoteczki

• W formie żelu

NO: 3000

Szczoteczka GUM ® KIDS (3-6 lat)

50ml

NO: 901

Szczoteczka GUM KIDS (3-6 lat)

Produkty Dziecięce

Pasta GUM ® JUNIOR (7+ lat)
• Zaprojektowana pod kątem ochrony młodego
stałego uzębienia
• Opatentowane połączenie fluoru z izomaltem
zwiększa remineralizację szkliwa dla silniejszych
nowych stałych zębów
• Maksymalne stężenie fluoru(1450ppm) dla
zaawansowanej ochrony przed próchnicą
• Mniej ścierna niż pasty dla dorosłych w celu
ochrony wciąż delikatnego szkliwa na młodych
zębach stałych
• Smak tutti-frutti

Pasta GUM JUNIOR (7+ lat)

• Delikatna główka szczoteczki jest
przystosowana do wieku dziecka chroniąc zęby
oraz dziąsła
• Miękkie włosie delikatnie usuwa płytkę
bakteryjną, a środkowe białe włosie wskazuje
odpowiednią ilość pasty
• Ergonomiczna rączka ułatwiająca odpowiedni
chwyt szczoteczki
• Zabawny design z przyssawką ułatwiającą
utrzymanie czystości główki szczoteczki

• W formie żelu

NO: 3004

Szczoteczka GUM ® JUNIOR (7-9 lat)

50 ml

NO: 902

Szczoteczka GUM JUNIOR (7-9 lat)
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Produkty Dziecięce

Szczoteczka GUM ® LIGHT-UP

Szczoteczka GUM ® TEENS (10+ lat)

• Kolorowa szczoteczka błyska przez minutę aby
ułatwić dziecku dłuższe szczotkowanie

• Szczoteczka w modnych kolorach

• Przyssawka ułatwia utrzymanie szczoteczki w
czystości

• Delikatne włosie usuwa płytkę bakteryjną z
zębów oraz dziąseł

• Delikatne miękkie włosie

• Ergonomiczna rączka ułatwia prawidłowy chwyt

NO: 903

Szczoteczka GUM LIGHT-UP

NO: 904

Szczoteczka GUM TEENS (10+ lat)

Produkty Dziecięce

Szczoteczka GUM ® BABY (0-2 lat)
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• Bardzo mała główka dostosowana do
dziecięcej buzi
• Dłuższa rączka ułatwia rodzicowi trzymanie
szczoteczki
• Delikatne włosie dokładnie usuwa płytkę
nazębną z powierzchni zębów, przestrzeni
międzyzębowych oraz linii dziąseł
• Podzielone końcówki włosia docierają do
zagłębień oraz szczelin na zębach, gdzie
łatwo może rozwijać się próchnica

NO: 213

Szczoteczka GUM BABY (0-2 lat)

Tabletki GUM ® RED-COTE ®
• Wybarwiają płytkę bakteryjną na
powierzchni zębów ukazując pacjentowi
miejsca gdzie potrzebne jest dokładniejsze
szczotkowanie oraz nitkowanie.
Nietoksyczne. Przyjemny, wiśniowy smak.

NO: 800

Tabletki GUM RED-COTE (listek 4 szt.)

NO: 824

Tabletki GUM RED-COTE (blister 3 listki)

Produkty Dziecięce

Płyn do płukania GUM ® JUNIOR (6+ lat)
• Skutecznie zapobiega powstawaniu ubytków poprzez remineralizację szkliwa dzięki
opatentowanej kombinacji fluoru (226ppm) i izomaltu
• Zapobiega gromadzeniu się płytki nazębnej, która może zaszkodzić nowym zębom stałym
• Bez alkoholu
• Pyszny truskawkowy smak

NO: 3022

Płyn do płukania GUM JUNIOR (7-12 lat)

300 ml

Zestawy Dla Pacjentów

ZESTAWY DLA PACJENTÓW

Kompleksowa ochrona pacjenta nawet poza gabinetem stomatologicznym
• Zestaw ORTHO - przeznaczony dla pacjentów ze stałym aparatem ortodontycznym
W skład zestawu wchodzą: szczoteczka ortodontyczna, szczoteczka międzyzębowa,
płyn do płukania ORTHO (30ml), pasta ORTHO (12ml), tabletki RED-COTE, nić ORTHO
oraz wosk ORTHO
• Zestaw pozabiegowy - przeznaczony dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych
W skład zestawu wchodzą: płyn do płukania PAROEX 0,12%CHX (300ml),
pasta PAROEX 0,12% CHX (12ml) oraz szczoteczka pooperacyjna
Zestawy pakowane są w estetyczną, praktyczną kosmetyczkę.
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Dodatkowe akcesoria

DODATKOWE AKCESORIA

Dodatkowe akcesoria

Szczoteczka do protez GUM ®
• Miejsca na rączce pokryte gumą ułatwiają trzymanie szczoteczki
• Płasko ścięte nylonowe włosie efektywnie czyści powierzchnie protezy
• Dodatkowa, stożkowa końcówka czyści trudno dostępne miejsca

NO: 201

Szczoteczka do protez GUM
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GUM ® ACCESS FLOSS
• Nić do przestrzeni międzyzębowych zawierająca część gąbczastą, która efektywnie czyści
zęby dookoła implantów, pod mostami oraz w bardzo szerokich przestrzeniach
międzyzębowych
• Sztywna końcówka po obu stronach nici pozwala na przeprowadzenie jej bez użycia
dodatkowej przewleczki
• Rekomendowana przez dentystów do higieny prac stomatologicznych

NO: 3200

GUM ACCESS FLOSS

50 nici

Pielęgnacja Dziąseł

KLINICZNIE POTWIERDZONA NAJWYŻSZA
SKUTECZNOŚĆ
23 % bardziej efektywna w redukowaniu zapalenia
dziąseł od wiodącej szczoteczki manualnej. 9

Compact

Compact

Szczoteczka GUM ® ActiVital ®
• Oddziałuje na ważne obszary jamy ustnej przy walce z zapaleniem dziąseł
• Jedyna szczoteczka zaprojektowana pod kątem usuwania płytki nazębnej z przestrzeni
międzyzębowych i wzdłuż linii dziąseł dzięki prostokątnym oraz trójkątnym pęczkom
• Opatentowana technologia włosia zapewnia profesjonalne usuwanie płytki nazębnej bez
uszkadzania dziąseł
• Dzięki unikalnej technologii mocowania włosia posiada ultracienką główkę ułatwiającą
dotarcie do trudnodostępnych miejsc
• W zestawie z higienicznym etui na główkę szczoteczki

NO: 581

GUM ActiVital

Compact

Miękka

NO: 583

GUM ActiVital

Compact

Średnia

Pielęgnacja Dziąseł

Nić GUM ® EASY-FLOSSERS
• Wygodna, jednorazowa nić dentystyczna łatwa do wprowadzenia w przestrzeń
międzyzębową jest odporna na strzępienie, pękanie oraz wiotczenie
• Nitka pokryta fluorem i witaminą E, o przyjemnym miętowym smaku
• Liczne włókna o specjalnej fakturze zwiększają kontakt z powierzchnią zęba zapewniając
efektywniejsze usuwanie płytki nazębnej
• Nachylona pod kątem rączka pozwala na łatwiejszy dostęp do tylnych zębów
• Specjalne zakończenie pełni rolę wykałaczki
• Dla osób z problemami manualnymi

NO: 890

GUM EASY-FLOSSERS z wygodnym podróżnym etui

30 szt.
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Uchwyt GUM FLOSBRUSH Automatic
®

• Prosty w użyciu: wystarczy przesunąć dźwignię aby nawinąć świeży fragment nici
• Zakrzywiona końcówka pozwala na łatwe dotarcie do tylnych zębów
• Innowacyjna konstrukcja z odpornymi na strzępienie włóknami
• Wewnętrzna przegroda oddziela świeżą i zużytą nić
• W zestawie z higienicznym etui
• Dla osób z problemami manualnymi

NO: 847

GUM FLOSBRUSH Automatic - Woskowana

250 użyć

Dodatkowe akcesoria

Szczoteczka podróżna GUM ®
• Antybakteryjna powłoka na włosiu utrzymuje je w czystości pomiędzy użyciami
• Otwory wentylacyjne w rączce pozwalają na odparowanie wilgoci
• Potrójnie składana: główka łatwo chowa się w rączce pozostając czystą w podróży
• Wygodne antypoślizgowe miejsce na kciuk ułatwia kontrolę nad szczoteczką

NO: 158

Szczoteczka podróżna GUM

Soft

Dodatkowe akcesoria

Zestaw podróżny GUM ®

NO: 156

Zestaw podróżny GUM
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Przewleczki GUM ® Eez-Thru ®
• Wszechstronne nylonowe pętelki pomagają pacjentowi przeprowadzić nić przez przestrzenie,
gdzie większość innych produktów dotrzeć nie może: pod mosty, pod połączone korony oraz
dookoła aparatów ortodontycznych czy implantów
NO: 840

przewleczki do nici GUM Eez-Thru

5 przewleczek

Dodatkowe akcesoria

Szczoteczka kątówka GUM ® End-Tuft
• Mała główka rozwiązuje problemy z higieną aparatów ortodontycznych, implantów,
najdalszych zębów czy innych trudno dostępnych miejsc
NO: 308

Szczoteczka kątówka GUM End-Tuft

Lusterko GUM ®
• Plastikowe lusterko o średnicy 25 mm
NO: 706

Lusterko GUM
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