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GUM® SensiVital®+  assortiment

GUM® SensiVital® Tandenborstel

•	 Ultra	zachte	borstelharen	in	
	 verschillende	lengtes	voor	zachte	
	 reiniging

•	 Compacte	borstelkop	om	gemakkelijk	
	 bij	alle	zones	in	de	mond	te	komen	

Wat is tandgevoeligheid?
De tanden zijn bedekt met een beschermende 
laag van glazuur. Wanneer deze beschermende 
laag wegslijt, wordt het tandbeen (het gevoelige 
binnenste deel van de tand) blootgesteld.

De tanden worden gevoelig wanneer het tandbeen zijn 
natuurlijke bescherming verliest en is blootgesteld. 
Tandbeen bevat duizenden microscopische buisjes 
die de buitenkant van de tand verbinden met het 
zenuwuiteinde. Wanneer de tand zijn bescherming 
verliest door terugtrekkend tandvlees en of slijtage, 
zijn deze buisjes blootgesteld, waardoor externe 
factoren zenuwuiteinden bereiken en zo het gevoel 
van pijn veroorzaken.

GUM® SensiVital®+ Tandpasta

GUM® SensiVital®+  Mondspoelmiddel

•	 Helpt	gaatjes	en	wortelcariës	
	 voorkomen	dankzij	een	unieke	
	 combinatie	van	ingrediënten	

•	 Zorgt	voor	je	tandvlees	dankzij	de	
	 anti-tandplak	werking

•	 Zachte	en	niet-irriterende	
	 tandpasta

•	 Biedt	een	snelle	en	langdurige		 	
	 bescherming	tegen	gevoelige	tanden

•	 Versterkt	het	tandglazuur	en	de		 	
	 dentine

•	 Zorgt	voor	je	tandvlees	dankzij	de	
	 anti-plak	werking

•	 Zachte	samenstelling

Mondverzorging bij 
tandgevoeligheid

De nieuwe formule om een einde 

te maken aan tandgevoeligheid

DENTINE

Waarom is mijn dentine blootgelegd?

Jouw tandglazuur kan beschadigd raken door:

- Langdurig gebruik van whitening-producten

- Overmatige consumptie van frisdrank of   
 fruitdrank

- Hard tandenpoetsen

- Tandenknarsen

Terugtrekkend tandvlees ontstaat wanneer 
bacteriële tandplak het tandvleesweefsel aantast. 
Het kan ook veroorzaakt worden door agressief 
tandenpoetsen.

DENTINE

- Terugtrekkend 
 tandvlees

- Beschadigd glazuur en 
 blootliggende buisjes

- Blootliggende 
 zenuwuiteinde
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Welke oplossingen zijn er 
voor gevoelige tanden?

Vermijd je koud eten en 
drinken of zoetigheid omdat 
je last van je tanden krijgt? 

Dan heb je waarschijnlijk last 
van ‘gevoelige tanden’

Gebruik een ultrazachte tanden-

borstel om verdere schade aan 
jouw tanden te verminderen en 
ongemak te voorkomen. 

Gebruik een tandpasta met dubbele 

werking, die zorgt voor de vulling 
van de dentine buisjes en de zenuwen 
beschermt.

Gebruik een zachte interdentale 

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

Kies een mondspoelmiddel met 
Calciumglycerofosfaat voor extra 
bescherming van de tanden en 
tandvlees. 

 GUM® SensiVital® is special 
ontwikkeld voor gevoelige tanden

GUM® SensiVital® is ontwikkeld om het gebit te 
helpen en beschermen bij tandgevoeligheid. Alle 
ingrediënten zijn zorgvuldig samengesteld voor het 
beste resultaat en bieden:

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

Versterking 
Verzorgt het tandvlees en de mond 
dankzij Calciumglycerofosfaat.

Voorkoming
Voorkomt langdurige vorming 
van tandplak en gaatjes dankzij:

•	 Een	innoverend	anti-
 plaksysteem dat de 
 bacteriën op een
  natuurlijke manier 
 opvangt en verwijdert

•	 Fluoride en isomalt 
 kan de vorming van 
 gaatjes voorkomen

Waarom die scherpe pijn?
Het komt allemaal neer op de 
dentine, een gevoelig gebied van je 
tanden, gevuld met kleine buisjes. Je 
dentine ligt recht boven gevoelige 

zenuwuiteinden.

Je tandbeen is meestal beschermd 
door glazuur of door je tandvlees. 
Wanneer het glazuur beschadigd is 

of tandvlees terugtrekt, komt jouw 
tandbeen bloot te liggen.

Elke	keer	als	warme,	koude,	zure	
of zoete stoffen je tandbeen raken, 
reageren je zenuwen en voel je pijn. 
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Bij SUNSTAR GUM® hebben we de GUM® 
SensiVital®+ lijn, een reeks producten die 
zorgen voor een snelle en langdurige 
verlichting van gevoelige tanden. 

Op die manier zal onze lijn jouw glazuur 
en dentine versterken, beschermen en 
problemen zoals cariës voorkomen. 
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SLUIT AF

VERSTERKT

MAAKT MINDER 
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