
WAT IS DE ROL VAN SPEEKSEL?

WANNEER KAN IK GUM® HYDRAL® 

GEBRUIKEN?

Speeksel is een multifunctionele vloeistof. Zijn 
smerende eigenschappen helpen onze mond 
om alle mechanische functies uit te voeren: 
kauwen, slikken, proeven en spreken. De krachtige 
afweermechanismen van het speeksel houden 
het gebit en het tandvlees gezond en bestrijden 
de bacteriën die mondinfecties en zweertjes 
veroorzaken.

  Het wordt gemakkelijker om te kauwen, te slikken 
en te spreken

  De smaak is minder aangetast
  Het branderige gevoel vermindert.

Met GUM® HYDRAL®*

Bevochtigingsgel Bevochtigings- 
spray Mondspoelmiddel Tandpasta

Na het ontbijt    

‘s Ochtends  Meerdere 
keren 

‘s Middags   

In de namiddag  Meerdere 
keren 

‘s Avonds  

Bij het slapengaan  

‘s Nachts 

Neem je dagelijks één of meer geneesmiddelen? Ja / Nee

Heb je kloven in jouw mondhoeken? Ja / Nee

Heb je behoefte om constant te drinken? Ja / Nee

Wordt je ‘s nachts wakker van een droge mond? Ja / Nee

Heb je problemen om voedsel door te slikken? Ja / Nee

Heb je last van een slechte adem? Ja / Nee

Lijd je regelmatig aan mondproblemen, zoals gaatjes of mondzweertjes? Ja / Nee

Lijd je aan een chronische ziekte (diabetes, het syndroom  
van Sjögren, reumatoïde artritis, etc.) Ja / Nee

WAT ZIJN DE MOGELIJKE 
GEVOLGEN VAN EEN DROGE MOND? 

HEB JE LAST VAN EEN  
DROGE MOND? 

Een droge mond kan de gezondheid van jouw mond 
benadelen en leiden tot:
• slechte adem
•  branderig gevoel op 

de tong
•  mondinfecties

•  mondzweertjes
• gaatjes (cariës)
•  bloedend tandvlees

…en ook tot parodontale aandoeningen (gingivitis, 
parodontitis) die een belangrijke oorzaak van 
tandverlies zijn bij volwassenen.

Ook kan het emotionele gevolgen hebben: 
weinig vertrouwen, communicatie moeilijkheden, 
schaamte door aanhoudende behoefte om te drinken, 
vermijden van sociaal contact en/of depressiviteit.

Als je op twee of meer vragen ja hebt geantwoord, 
kunt je last hebben van een droge mond. 

MEER DAN 

8/10 consumenten die GUM® HYDRAL® producten 
hebben getest, waren tevreden.*
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Bevrijd jezelf  
van een droge mond

DE ZAcHtE SAMENStELLiNG iS NiEt vEttiG 
EN bEvAt GEEN ALcOHOL, pARAbENEN, 
NAtRiUMLAURYLSULfAAt (SLS), GLYcERiNE 
Of StERk AROMA. 

GEZONDE MOND. GEZOND LEVEN.
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NL Hogeweyselaan 221 • 1382 JL Weesp • TEL: 0294 48 42 44

BE  PB 8 • 3290 Diest • TEL: 050 61 10 41
info@nl.sunstar.com • info@be.sunstar.com

www.gum.nl



Een droge mond, of xerostomie, daar heeft ongeveer 
1 op de 4 volwassenen, vooral vrouwen en meer dan 
de helft van de ouderen last van, maar het wordt vaak 
genegeerd.

Het varieert van tijdelijk ongemak (dorstgevoel, 
behoefte om meer te drinken, op snoep zuigen en 
lippenbalsem aanbrengen, etc.) tot klachten die 
een invloed kunnen hebben op de levenskwaliteit 
(verminderde smaak, verstoorde slaap of slapeloosheid, 
problemen met eten, kauwen, slikken, spreken en/
of ademen, etc.) en op de gezondheid van de mond 
(gaatjes en infecties, etc.).

•  Geneesmiddelen
•  Hormonale 

schommelingen
•  Mondademen
•  Roken
•  Stress
•  Angst
•  Depressie
• Hoge bloeddruk
•  Vitaminetekort
•  Uitdroging

•  Verouderen
•  Chronische ziekte (dia-

betes mellitus, syndroom 
van Sjögren, ziekte van

   Parkinson, reumatoïde         
   artritis, etc.)
•  Speekselklieraandoening
•  Kanker
•  Hoofd- en nekchirurgie en 

radiotherapie

GUM® HYDRAL® gel, spray en mondspoelmiddel 
brengen je direct en langdurig verlichting, 
gedurende ten minste één uur na gebruik. Alle 
producten, inclusief tandpasta, beschermen de mond 
tegen mogelijke gevolgen van een droge mond. 
De producten werken vanaf het eerste gebruik en 
zorgen voor bevochting en verlichten de mogelijke 
symptomen.

De formulering van GUM® HYDRAL® is zacht voor jouw 
gevoelige mond (geen irriterende ingrediënten zoals 
alcohol of parabenen). De smaak werd gekozen door 
gebruikers van producten tegen een droge mond.**
Of je nu last heeft van een lichte of ernstige droge mond, 
ongeacht jouw leeftijd, GUM® HYDRAL® beantwoordt aan 
jouw behoeften in alle gebruiksomstandigheden (dag, 
nacht en onderweg).
 GUM® HYDRAL® bevochtigingsspray

GUM® HYDRAL® bevochtigingsgel

•  bevochtigt de mond langdurig dankzij de 
rehydraterende bestanddelen

•  beschermt het mondslijmvlies tegen irritatie 
dankzij innovatieve ingrediënten en de vorming van 
een beschermend laagje

•  verzacht een droge mond
•  bevordert het herstel van het zachte mondweefsel

Gebruik GUM® HYDRAL® Bevochtigingsspray 
op elk gewenst moment dankzij de handige  
en kleine verpakking.

Breng GUM® HYDRAL® Bevochtigingsgel 
aan op het tandvlees en/of onder de 
tong, in het bijzonder bij het slapengaan 
en ‘s nachts.

  GUM® HYDRAL®  
Mondspoelmiddel 

•  Legt een laagje over 
het mondweefsel voor 
bijkomende bevochtiging 
en comfort dankzij de 
hogere viscositeit.

•  bevordert het herstel 
van het tandglazuur en 
helpt beschermen tegen 
tandbederf dankzij de 
fluoride.

•  In het bijzonder geschikt 
voor mondhygiëne van de 
gevoelige mond.

GUM® HYDRAL® tandpasta

Gebruik dagelijks GUM® HYDRAL® Tandpasta om 
het herstel van het tandglazuur te bevorderen 

en gaatjes te voorkomen dankzij de fluoride. 
De zachte formule zal jouw droge mond 

bevochtigen en beschermen.

vEEL vOORGEScHREvEN Of vRiJ tE vERkRiJG-
EN GENEESMiDDELEN vERMELDEN EEN 
DROGE MOND ALS biJWERkiNG, MEt iN-
bEGRip vAN GENEESMiDDELEN tEGEN AL-
LERGiEËN, AStMA, vERkOUDHEiD, DEpRES-
SiE, EpiLEpSiE, piJN, ONtStEkiNG, HOGE 
bLOEDDRUk, cARDiOvAScULAiRE AAN-
DOENiNG, URiNE iNcONtiNENtiE, Etc.

tijdelijke oorzaken Langdurige oorzaken

*Thuistest in 02.2014 gedurende 10 dagen met het GUM® HYDRAL® assortiment onder 51 personen die last hebben van een droge mond in 
de leeftijd van 20 tot 69 jaar, om de waargenomen effecten en de algemene aanvaardbaarheid te bepalen van GUM® HYDRAL® gel, spray 
en mondspoelmiddel. **Smaaktest uitgevoerd in 2012 onder 23 personen die last hebben van een permanente of tijdelijke droge mond.  

Flacon 50 ml
EAN 7630019901758
Zi nr 16175662
CNK 3348729

Tube 50 ml
EAN 7630019901727
Zi nr 16175646
CNK 3348711

Tube 75 ml
EAN 7630019901741
Zi nr 16175670
CNK 3348737

HYDRAL®

HYDRAL®

Flacon 300 ml
EAN 7630019901734
Zi nr 16175654
CNK 3348703

DE pRODUctEN vAN GUM® HYDRAL® ZiJN MEDiScHE HULpMiDDELEN. 
LEES vOOR GEbRUik DE GEbRUikSAANWiJZiNG.

WAT IS EEN DROGE MOND? VERZACHT JE DROGE MOND GEbRUik  DE  GUM®  HYDRAL®  pRODUctEN  iN JOUW
DAGELiJkSE ROUtiNE vOOR EEN OptiMAAL RESULtAAt.

250 ppm

1450 ppm
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tandverlies zijn bij volwassenen.

Ook kan het emotionele gevolgen hebben: 
weinig vertrouwen, communicatie moeilijkheden, 
schaamte door aanhoudende behoefte om te drinken, 
vermijden van sociaal contact en/of depressiviteit.

Als je op twee of meer vragen ja hebt geantwoord, 
kunt je last hebben van een droge mond. 

MEER DAN 

8/10 consumenten die GUM® HYDRAL® producten 
hebben getest, waren tevreden.*
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Bevrijd jezelf  
van een droge mond

DE ZAcHtE SAMENStELLiNG iS NiEt vEttiG 
EN bEvAt GEEN ALcOHOL, pARAbENEN, 
NAtRiUMLAURYLSULfAAt (SLS), GLYcERiNE 
Of StERk AROMA. 

GEZONDE MOND. GEZOND LEVEN.

Sunstar Benelux B.V.  
NL Hogeweyselaan 221 • 1382 JL Weesp • TEL: 0294 48 42 44

BE  PB 8 • 3290 Diest • TEL: 050 61 10 41
info@nl.sunstar.com • info@be.sunstar.com
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