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GUM® ORTHO assortiment

GUM® ORTHO Tandenborstel

•	 Borstelharen	in	V-vorm	

•	 Kleine	borstelkop	met	zachte	
	 borstelharen

•	 Ergonomisch	handvat	met	een	
	 duimgrip	op	de	juiste	plaats

Draag je een beugel?
Dan weet je waarschijnlijk dat goede verzorging van 

je tanden en kiezen – en vooral ertussen – erg lastig 

kan zijn. Goede mondverzorging is erg belangrijk, 

omdat slechte mondverzorging kan leiden tot 

ernstige problemen. Met orthodontische apparaten 

is het extra belangrijk om te weten hoe je goed de 

mond reinigt. Dit komt doordat orthodontische 

apparaten voedselresten en bacteriën vasthouden.

GUM® ORTHO Tandpasta

GUM® ORTHO Mondspoelmiddel

•	 Versterkt	het	tandglazuur	en	voorkomt		
	 gaatjes

•	 Vermindert	de	opbouw	van	tandplak	

•	 Kalmeert	geïrriteerd	tandvlees	dankzij		
	 natuurlijke	ingrediënten	

•	 Bevat	Vitamine	E,	een	bekende	antioxidant

•	 Zachte	spearmint	smaak	voor	een	aan	
	 gename	smaak	en	frisse	adem

•	 Voorkomt	tandbederf

•	 Vermindert	de	opbouw	van	tandplak	

•	 Versterkt	het	tandglazuur	en	
	 voorkomt	gaatjes

•	 Kalmeert	geïrriteerd	tandvlees

•	 Bevat	Vitamine	E,	een	bekend	
	 antioxidant

Mondverzorging bij 
orthodontie

Speciaal ontwikkeld voor 
orthodontie

STAP 1

STAP 2

STAP 3

3 stappen voor de beste 
mondverzorging:

Poetsen
Gebruik een tandenborstel die 
speciaal is aangepast voor 
orthodontie. Poets gedurende 
twee minuten, twee keer per dag. 

Interdentaal schoonmaken 
Gebruik een aangepaste flosdraad 
met een geleider of interdentale 
pick of rager om tussen je tanden 
tandplak en voedselresten te 
verwijderen.

Spoelen
Maak je mondverzorging routine 
af met de mondspoelmiddel dat 
fluoride en een antibacterieel middel 
bevat om gaatjes en tandplak te 
voorkomen.
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GUM® ORTHO: het 
complete assortiment voor 

orthodontisch gebruik

Het belang van mondverzorging 

Gebruik een tandenborstel die 

v-vormige haren heeft, dit verwij-
dert tandplak effectief. Aangezien 
dit perfect werkt voor het reinigen 
rondom orthodontische apparatuur 
zoals draden en een beugel.

Gebruik een tandpasta die de 
opbouw van tandplak vermindert 
en tandglazuur versterkt.

Gebruik een floss met een ingebouwde 

geleider voor het makkelijker reinigen 
tussen de tanden.

Of gebruik een zachte interdentale rager 

of pick die in de ruimte tussen de tanden 
past om voedselresten en tandplak te 
verwijderen.

Gebruik een mondspoelmiddel 

die fluoride bevat om gaatjes te 
voorkomen en antioxidanten die 
tandvlees gezond houden.

 GUM® ORTHO speciaal voor 
mondverzorging bij orthodontie

GUM® ORTHO lijn is speciaal ontwikkeld om te helpen 
om het gebit te beschermen tijdens orthodontische 
behandelingen. Het maakt niet uit wat voor soort 
beugel je draagt, GUM® ORTHO is de ideale keuze 
voor de dagelijkse verzorging. Alle ingrediënten zijn 
zorgvuldig samengesteld voor het beste resultaat en 
bieden: 

Mondgezondheid en de gezondheid van het tandvlees 
zijn niet alleen belangrijk voor een mooie lach. Beiden 
spelen een belangrijke rol in een gezonde leefwijze.

Tandplak
Tandplak is een hardnekkig, moeilijk zichtbaar, 
kleverig laagje dat zich voortdurend in de mond 
vormt. Tandplak ontstaat doordat bacteriën ophopen 
op het tandglazuur en tussen de tanden en kiezen, 
hier voeden ze zich met suiker en etensresten, 
vermenigvuldigen ze zich en produceren ze afval. 
Als er niks aan tandplak wordt gedaan kan er 
tandvleesontsteking ontstaan.

TANDVLEESONTSTEKING IS 
EEN VAN ’S WERELDS 
MEEST VOORKOMENDE 
AANDOENINGEN

Tandvleesontsteking ontstaat als het ondersteunende 
weefsel van de tanden geïnfecteerd raakt met 
bacteriën. Dit is meestal het gevolg van opbouw 
van tandplak. Als dit niet wordt verwijderd, kunnen 
bacteriën een ontstekingsreactie veroorzaken. Dit 
uit zich in roodheid, bloeden tijdens het poetsen, 
zwelling en pijn. Slechte adem kan ook een uiting zijn.

Bescherming 
Langdurige bescherming voor 
de tanden en tandvlees dankzij 
de CPC en Vitamine E waarvan 
de antioxiderende de werking 
bekend is.

Versterking 
Versterkt tanden en tandvlees 
dankzij de Fluoride en Isomalt.

Kalmering
De combinatie van natuurlijke 
ingrediënten met Aloë Vera en 
gember extract kalmeert 
geïrriteerd tandvlees.

Ook is er GUM® ORTHO Wax, een natuurlijke, 
hypo allergene bijenwas voor bescherming 
en verlichting van irritatie biedt, die 
wordt veroorzaakt door 
orthodontische apparaten.

VULT

GUM® SOFT-PICKS®

COMFORT FLEX
GUM® SOFT-PICKS®

ORIGINAL
GUM® SOFT-PICKS®

ADVANCED

TANDBEDERFSLECHTE ADEM

BEST AFTER TOOTHBRUSHING,
FIND TIME BEFORE GOING TO BED!

EVERY DAY
1x A DAY

GET YOUR SAMPLE 
AND START TODAY!

SOFT RUBBER 
PICKS ARE OFTEN 
PREFERRED...
EASY TO USE & 
FEEL GOOD

GEVOLGEN VOOR 
ALGEMENE GEZONDEHEID

VOEDSEL

SUIKER

SPEEKSEL

BACTERIËN

HART

LONGEN

DIABETES

WE’RE ALL DIFFERENT, 
CHOOSE THE INTERDENTAL
CLEANING TOOL THAT 
FEELS MOST COMFORTABLE 
FOR YOU

WHY?

HOW?

WHEN?

& VOEDSELRESTEN OP 
EN TUSSEN DE TANDEN

TANDPLAK

PARODONTITIS

BACTERIËN 
KOMEN HET 
LICHAAM
BINNEN

LOVE YOUR
TEETH & GUMS?

THEN REMEMBER TO CLEAN BETWEEN YOUR TEETH EVERY DAY!

BROUGHT TO YOU BY:
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