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GUM® intensieve 
verzorging assortiment
GUM® GINGIDEX® Tandpasta
•	 Helpt	opbouw	van	tandplak	te	verminderen		
	 en	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezond	te	houden	zonder			
	 alcohol	en	SLS	die	tandvlees	irriteren
•	 Bevat	Aloë	Vera	voor	een	verzachtende	
	 werking	en	Vitamine	E,	een	effectief	antioxidant
•	 Met	Pro-vitamine	B5	om	het	mondweefsel	
	 te	helpen	revitaliseren
•	 Met	fluoride	om	gaatjes	te	voorkomen	en		 	
	 tandglazuur	te	versterken	

Het belang van mondzorg 
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.

GUM® GINGIDEX® Mondspoelmiddel

GUM® PAROEX® Tandpastal

GUM® PAROEX® Mondspoelmiddel

•	 Helpt	gevoelig	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezonder	te	houden
•	 Ideaal	na	een	ingreep	of	behandeling
•	 Zonder	alcohol

•	 Helpt	gevoelig	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezonder	te	houden
•	 Ideaal	na	een	chirurgische	ingreep	of	
	 behandeling

•	 Helpt	opbouw	van	tandplak	te	verminderen		
	 en	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezond	te	houden	zonder			
	 alcohol	en	SLS	die	tandvlees	irriteren
•	 Bevat	Aloë	Vera	voor	een	verzachtende	
	 werking	en	Vitamine	E,	een	effectief	antioxidant
•	 Met	Pro-vitamine	B5	om	het	mondweefsel	
	 te	helpen	revitaliseren
•	 Met	fluoride	om	gaatjes	te	voorkomen	en		 	
	 tandglazuur	te	versterken	

DE PROFESSIONELE MANIER OM 
TANDPLAK ONDER CONTROLE TE 

HOUDEN VOOR OPTIMALE 
MONDGEZONDHEID

en

Geavanceerde zorg voor 
tandvleesproblemen

PAROEX®

GINGIDEX®

PAROEX®

GINGIDEX®

CHX
0,06%
CPC
0,05%

DAGELIJKSE 
BESCHERMING

CHX
0,06%
CPC
0,05%

DAGELIJKSE 
BESCHERMING

CHX
0,12%
CPC
0,05%

INTENSIEVE
WERKING

CHX
0,12%
CPC
0,05%

INTENSIEVE
WERKING

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

BACTERIEN 
KOMEN HET 
LICHAAM
BINNEN

LOVE YOUR
TEETH & GUMS?

THEN REMEMBER TO CLEAN BETWEEN YOUR TEETH EVERY DAY!

BROUGHT TO YOU BY:

  

   
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ONTSTOKEN TANDVLEES

TANDPLAK

TANDPLAK
POCKET
ONTSTOKEN TANDVLEES
BOTAFBRAAK

Milde tandvleesontsteking1-4

GINGIVITIS: Vroege & omkeerbare 
vorm van tandvleesaandoening

Ernstige tandvleesontsteking1-4

PARODONTITIS: Gevorderde vorm van 
tandvleesaandoening. Tends to be chronic.

50%-90%
van de wereldbevolking 
wordt getroffen 

Komt met name veel voor 
bij mensen ouder dan 60 jaar

Source: 1. Cheung et al 2010; 2. Pihlstrom et al 2005; 3. Sanz et al 2017; 4. Albandar et al 2002.
*Nielsen, Value Sales, Total Netherlands, MAT September 19

50%70%-90%
van de volwassenen  
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Wat kan je doen tegen 
tandvleesproblemen?

Poets je tanden voor twee minuten, 

twee keer per dag met een tanden-
borstel met toelopende borstelharen 
die zorgt voor betere en zachte ver-
wijdering van tandplak. Poets in de 
aanbevolen 45° borstelhoek voor een 
optimale reiniging van de tandvleeslijn 
en maximale tandplakverwijdering.  

Reinig tussen de tanden om tandplak 
te verwijderen en etensresten met 
behulp van interdentale ragers of 

picks. Zorg ervoor dat je de juiste 

maat gebruikt voor alle verschillende 
ruimtes tussen de tanden. Een rager 
gecoat met chloorhexidine kan 
gebruikt worden tot maximaal 1 week. 

Gebruik een mondspoelmiddel en 
spoel ongeveer 30 seconden. Met 
chloorhexidine dit helpt tandplak 
te verminderen, gevoelig tandvlees 
te kalmeren en gezond tandvlees te 
behouden.

GUM® GINGIDEX® EN PAROEX® 
maakt het tandvlees weer gezond

GUM® GINGIDEX® EN PAROEX® 
strijd tegen tandplak en beschermt

De unieke combinatie van ingrediënten bevat 
onder andere Chloorhexidine digluconaat (CHX), 
die bestaand tandplak bestrijd en nieuwe tandplak 
voorkomt. En Cetylpyridinium Chloride (CPC), die een 
anti-plak bestanddeel is en Chloorhexidine versterkt. 
Alle ingrediënten zijn zorgvuldig samengesteld voor 
het beste resultaat en bieden:

GUM® GINGIDEX® DAGELIJKSE BESCHERMING 
is ontwikkeld om de vorming van tandplak tegen 
te gaan en bied langdurige bescherming tegen 
tandvleesproblemen.

GUM® PAROEX® INTENSIEVE WERKING is speciaal 
geformuleerd om de vorming van tandplak tegen te 
gaan bij tandvleesontsteking en parodontitis.

Beide met een zachte frisse smaak en een formule 
zonder alcohol die niet brand, bijt of irriteert.  

De producten helpen of voorkomen:

	 •	 Bloedend	tandvlees	

	 •	 Tandvleesontsteking

	 •	 Opbouw	van	tandplak

	 •	 Bescherming	tegen	tandvlees	problemen

	 •	 Een	sterk	en	gezond	gebit

Bescherming 
De CPC is een antiplak bestanddeel 
dat giftige stoffen neutraliseert, 
deze neutralisatie zorgt voor 
complete bescherming.

Kalmerend 
De combinatie van natuurlijke 
ingrediënten met Aloë Vera 
kalmeert het mondweefsel.

Herstel
CHX is een ontsmettend middel dat 
langdurige schadelijke bacteriën die 
tandplak en tandvlees problemen 
veroorzaken verwijdert en de groei 
ervan voorkomt, zodat het tandvlees 
kan herstellen.

Chloorhexidine is een bacteriedodend middel die 
de groei van bacteriën en gifstoffen die tandplak 
veroorzaken dood en zo tandplak vorming voorkomt. 
De stof Cetylpyridinium chloride (CPC) heeft net zoals 
Chloorhexidine een antibacteriële werking. Daarbij 
versterkt CPC de werking van Chloorhexidine.
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Gebruik een tandpasta die bestaande
tandplak verwijdert en voorkomt, 
met ingrediënten zoals 0,12 % 

chloorhexidine  en 0,05 % CPC, 
die de groei van bacteriën en 
gifstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de vorming van tandplak 
verwijdert.
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GUM® intensieve 
verzorging assortiment
GUM® GINGIDEX® Tandpasta
•	 Helpt	opbouw	van	tandplak	te	verminderen		
	 en	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezond	te	houden	zonder			
	 alcohol	en	SLS	die	tandvlees	irriteren
•	 Bevat	Aloë	Vera	voor	een	verzachtende	
	 werking	en	Vitamine	E,	een	effectief	antioxidant
•	 Met	Pro-vitamine	B5	om	het	mondweefsel	
	 te	helpen	revitaliseren
•	 Met	fluoride	om	gaatjes	te	voorkomen	en		 	
	 tandglazuur	te	versterken	

Het belang van mondzorg 
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.

GUM® GINGIDEX® Mondspoelmiddel

GUM® PAROEX® Tandpasta

GUM® PAROEX® Mondspoelmiddel

•	 Helpt	gevoelig	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezonder	te	houden
•	 Ideaal	na	een	ingreep	of	behandeling
•	 Zonder	alcohol

•	 Helpt	gevoelig	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezonder	te	houden
•	 Ideaal	na	een	chirurgische	ingreep	of	
	 behandeling

•	 Helpt	opbouw	van	tandplak	te	verminderen		
	 en	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezond	te	houden	zonder			
	 alcohol	en	SLS	die	tandvlees	irriteren
•	 Bevat	Aloë	Vera	voor	een	verzachtende	
	 werking	en	Vitamine	E,	een	effectief	antioxidant
•	 Met	Pro-vitamine	B5	om	het	mondweefsel	
	 te	helpen	revitaliseren
•	 Met	fluoride	om	gaatjes	te	voorkomen	en		 	
	 tandglazuur	te	versterken	
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en
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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:

  

   
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ONTSTOKEN TANDVLEES

TANDPLAK

TANDPLAK
POCKET
ONTSTOKEN TANDVLEES
BOTAFBRAAK

Milde tandvleesontsteking1-4

GINGIVITIS: Vroege & omkeerbare 
vorm van tandvleesaandoening

Ernstige tandvleesontsteking1-4

PARODONTITIS: Gevorderde vorm van 
tandvleesaandoening. Tends to be chronic.

50%-90%
van de wereldbevolking 
wordt getroffen 

Komt met name veel voor 
bij mensen ouder dan 60 jaar

Source: 1. Cheung et al 2010; 2. Pihlstrom et al 2005; 3. Sanz et al 2017; 4. Albandar et al 2002.
*Nielsen, Value Sales, Total Netherlands, MAT September 19
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Wat kan je doen tegen 
tandvleesproblemen?

Poets je tanden voor twee minuten, 

twee keer per dag met een tanden-
borstel met toelopende borstelharen 
die zorgt voor betere en zachte ver-
wijdering van tandplak. Poets in de 
aanbevolen 45° borstelhoek voor een 
optimale reiniging van de tandvleeslijn 
en maximale tandplakverwijdering.  

Reinig tussen de tanden om tandplak 
en etensresten te verwijderen met 
behulp van interdentale ragers of 

picks. Zorg ervoor dat je de juiste 

maat gebruikt voor alle verschillende 
ruimtes tussen de tanden. Een rager 
gecoat met chloorhexidine kan 
gebruikt worden tot maximaal 1 week. 

Gebruik een mondspoelmiddel en 
spoel ongeveer 30 seconden. Met 
chloorhexidine dit helpt tandplak 
te verminderen, gevoelig tandvlees 
te kalmeren en gezond tandvlees te 
behouden.

GUM® GINGIDEX® EN PAROEX® 
maakt het tandvlees weer gezond

GUM® GINGIDEX® EN PAROEX® 
strijd tegen tandplak en beschermt

De unieke combinatie van ingrediënten bevat 
onder andere Chloorhexidine digluconaat (CHX), 
die bestaand tandplak bestrijd en nieuwe tandplak 
voorkomt. En Cetylpyridinium Chloride (CPC), die een 
anti-plak bestanddeel is en Chloorhexidine versterkt. 
Alle ingrediënten zijn zorgvuldig samengesteld voor 
het beste resultaat en bieden:

GUM® GINGIDEX® DAGELIJKSE BESCHERMING 
is ontwikkeld om de vorming van tandplak tegen 
te gaan en bied langdurige bescherming tegen 
tandvleesproblemen.

GUM® PAROEX® INTENSIEVE WERKING is speciaal 
geformuleerd om de vorming van tandplak tegen te 
gaan bij tandvleesontsteking en parodontitis.

Beide met een zachte frisse smaak en een formule 
zonder alcohol die niet brand, bijt of irriteert.  

De producten helpen of voorkomen:

	 •	 Bloedend	tandvlees	

	 •	 Tandvleesontsteking

	 •	 Opbouw	van	tandplak

	 •	 Bescherming	tegen	tandvlees	problemen

	 •	 Een	sterk	en	gezond	gebit

Bescherming 
De CPC is een antiplak bestanddeel 
dat giftige stoffen neutraliseert, 
deze neutralisatie zorgt voor 
complete bescherming.

Kalmerend 
De combinatie van natuurlijke 
ingrediënten met Aloë Vera 
kalmeert het mondweefsel.

Herstel
CHX is een ontsmettend middel dat 
langdurige schadelijke bacteriën die 
tandplak en tandvlees problemen 
veroorzaken verwijdert en de groei 
ervan voorkomt, zodat het tandvlees 
kan herstellen.

Chloorhexidine is een bacteriedodend middel die 
de groei van bacteriën en gifstoffen die tandplak 
veroorzaken doodt en zo tandplak vorming voorkomt. 
De stof Cetylpyridinium chloride (CPC) heeft net zoals 
Chloorhexidine een antibacteriële werking. Daarbij 
versterkt CPC de werking van Chloorhexidine.

Gebruik een tandpasta die bestaande
tandplak verwijdert en voorkomt, 
met ingrediënten zoals 0,12 % 

chloorhexidine  en 0,05 % CPC, 
die de groei van bacteriën en 
gifstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de vorming van tandplak 
verwijdert.
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die bestaand tandplak bestrijd en nieuwe tandplak 
voorkomt. En Cetylpyridinium Chloride (CPC), die een 
anti-plak bestanddeel is en Chloorhexidine versterkt. 
Alle ingrediënten zijn zorgvuldig samengesteld voor 
het beste resultaat en bieden:

GUM® GINGIDEX® DAGELIJKSE BESCHERMING 
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te gaan en bied langdurige bescherming tegen 
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geformuleerd om de vorming van tandplak tegen te 
gaan bij tandvleesontsteking en parodontitis.

Beide met een zachte frisse smaak en een formule 
zonder alcohol die niet brand, bijt of irriteert.  
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Bescherming 
De CPC is een antiplak bestanddeel 
dat giftige stoffen neutraliseert, 
deze neutralisatie zorgt voor 
complete bescherming.

Kalmerend 
De combinatie van natuurlijke 
ingrediënten met Aloë Vera 
kalmeert het mondweefsel.

Herstel
CHX is een ontsmettend middel dat 
langdurige schadelijke bacteriën die 
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met ingrediënten zoals 0,12 % 

chloorhexidine  en 0,05 % CPC, 
die de groei van bacteriën en 
gifstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de vorming van tandplak 
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GUM® intensieve 
verzorging assortiment
GUM® GINGIDEX® Tandpasta
•	 Helpt	opbouw	van	tandplak	te	verminderen		
	 en	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezond	te	houden	zonder			
	 alcohol	en	SLS	die	tandvlees	irriteren
•	 Bevat	Aloë	Vera	voor	een	verzachtende	
	 werking	en	Vitamine	E,	een	effectief	antioxidant
•	 Met	Pro-vitamine	B5	om	het	mondweefsel	
	 te	helpen	revitaliseren
•	 Met	fluoride	om	gaatjes	te	voorkomen	en		 	
	 tandglazuur	te	versterken	

Het belang van mondzorg 
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.

GUM® GINGIDEX® Mondspoelmiddel

GUM® PAROEX® Tandpasta

GUM® PAROEX® Mondspoelmiddel

•	 Helpt	gevoelig	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezonder	te	houden
•	 Ideaal	na	een	ingreep	of	behandeling
•	 Zonder	alcohol

•	 Helpt	gevoelig	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezonder	te	houden
•	 Ideaal	na	een	chirurgische	ingreep	of	
	 behandeling

•	 Helpt	opbouw	van	tandplak	te	verminderen		
	 en	tandvlees	te	kalmeren
•	 Helpt	tandvlees	gezond	te	houden	zonder			
	 alcohol	en	SLS	die	tandvlees	irriteren
•	 Bevat	Aloë	Vera	voor	een	verzachtende	
	 werking	en	Vitamine	E,	een	effectief	antioxidant
•	 Met	Pro-vitamine	B5	om	het	mondweefsel	
	 te	helpen	revitaliseren
•	 Met	fluoride	om	gaatjes	te	voorkomen	en		 	
	 tandglazuur	te	versterken	

DE PROFESSIONELE MANIER OM 
TANDPLAK ONDER CONTROLE TE 

HOUDEN VOOR OPTIMALE 
MONDGEZONDHEID

en

Geavanceerde zorg voor 
tandvleesproblemen

PAROEX®

GINGIDEX®

PAROEX®

GINGIDEX®

CHX
0,06%
CPC
0,05%

DAGELIJKSE 
BESCHERMING

CHX
0,06%
CPC
0,05%

DAGELIJKSE 
BESCHERMING

CHX
0,12%
CPC
0,05%

INTENSIEVE
WERKING

CHX
0,12%
CPC
0,05%

INTENSIEVE
WERKING

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:

  

   
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ONTSTOKEN TANDVLEES

TANDPLAK

TANDPLAK
POCKET
ONTSTOKEN TANDVLEES
BOTAFBRAAK

Milde tandvleesontsteking1-4

GINGIVITIS: Vroege & omkeerbare 
vorm van tandvleesaandoening

Ernstige tandvleesontsteking1-4

PARODONTITIS: Gevorderde vorm van 
tandvleesaandoening. Tends to be chronic.

50%-90%
van de wereldbevolking 
wordt getroffen 

Komt met name veel voor 
bij mensen ouder dan 60 jaar

Source: 1. Cheung et al 2010; 2. Pihlstrom et al 2005; 3. Sanz et al 2017; 4. Albandar et al 2002.
*Nielsen, Value Sales, Total Netherlands, MAT September 19

50%70%-90%
van de volwassenen  
wordt getroffen


