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POMÓŻ IM ŻYĆ BEZ OGRANICZEŃ
Z NOWĄ SERIĄ GUM® AftaClear

BÓL SPOWODOWANY 
AFTAMI MOŻE 
OGRANICZAĆ TWOICH 
PACJENTÓW.

POMÓŻ SWOIM 
PACJENTOM  

ŻYĆ BEZ 
OGRANICZEŃ  

Z GUM® AftaClear™

GUM® AftaClear CHRONI, ŁAGODZI, NATURALNIE ODBUDOWUJE I UMOŻLIWIA 
SZYBKIE GOJENIE 

Zaoferuj swoim pacjentom 
kompleksową terapię złożoną z 
trzech łatwych w użyciu rozwiązań 
przyspieszających gojenie

GUM® AftaClear:

• Zapewnia natychmiastową i
długotrwałą ulgę w bólu

• Ułatwia szybkie gojenie
• Nie podrażnia
• Nie piecze, nie pali, nie powoduje

suchości w jamie ustnej ani drętwienia
• Nie zawiera alkoholu

POWSTRZYMAJ AFTY OGRANICZAJĄCE TWOICH PACJENTÓW. 
POMÓŻ IM PRZEJĄĆ KONTROLĘ DZIĘKI GUM® AftaClear, ABY JUŻ 
OD PIERWSZEJ APLIKACJI SKUTECZNIE UWOLNILI SIĘ OD AFT.



ZAPEWNIJ SWOIM PACJENTOM NATYCHMIASTOWĄ I 
DŁUGOTRWAŁĄ ULGĘ Z NOWĄ GUM® AftaClear

GUM® AftaClear OFERUJE PEŁNĄ 
OCHRONĘ, KTÓRA UŁATWIA SZYBKIE I 
SKUTECZNE GOJENIE

GUM® AftaClear:

GUM® AftaClear to nowa seria produktów do leczenia aft przeznaczona zarówno 
dla dzieci, jak i dorosych, którzy chcą szybko wrócić do pełni zdrowia.

Unikalne połączenie składników: Kwas hialuronowy, Mucosave (mieszanka ekstraktów 
ziołowych), PVP, polikarbofil, SymRelief (mieszanka imbiru i bisabololu) oraz tauryna. 

Wszystkie składniki zostały starannie dobrane, aby zapewnione były:

Pełną gamę produktów GUM® AftaClear można 
stosować na afty i małe zmiany na błonie śluzowej 
jamy ustnej, takie jak otarcia ortodontyczne, 
podrażnienia od protez czy drobne oparzenia.

Afty mogą wynikać z lokalnych urazów, stresu, przyjmowanych pokarmów, leków, zmian 
hormonalnych i niedoborów witamin. Czynniki zarówno miejscowe, jak  
i ogólnoustrojowe, czynniki genetyczne, ale także immunologiczne i mikrobiologiczne 
mogą również odgrywać rolę w patogenezie aftowego owrzodzenia.

• Efektywnie działa już od pierwszej aplikacji
• Zapewnia natychmiastową i długotrwałą ulgę w bólu
• Ułatwia szybkie gojenie 
• Nie podrażnia
• Nie piecze, nie pali, nie powoduje 

drętwienia ani suchości w jamie ustnej
• Nie zawiera alkoholu

Afty zwykle występują 
jako okrągłe lub 
owalne, wypukłe 
wrzody o wielkości 
3-10 mm. Są 
otoczone czerwonymi 

obwódkami na 
gładkiej tkance błony 

śluzowej jamy ustnej.

Rany są wynikiem 
przerwania nabłonka 
jamy ustnej. Zakończenia 
nerwów są odsłonięte, 
a bodźce zewnętrzne 
mogą powodować ból i 

dyskomfort pacjentów.

Zalecany dla dzieci od lat 6. 

GUM® AftaClear™ Płyn:
• Jest idealny w przypadku 

licznych lub trudno 
dostępnych zmian.

• Pomaga zapobiegać rozwojowi 
owrzodzeń jamy ustnej.

• Pomaga zapobiegać nawrotom 
owrzodzeń jamy ustnej.

• Posiada wygodną miarkę 
do łatwej aplikacji.

GUM® AftaClear™ Spray: 
• Jest idealny do trudno 

dostępnych miejsc, takich 
jak tył jamy ustnej.

• Posiada innowacyjną 
pompkę wielokierunkową 
do higienicznej, 
miejscowej aplikacj.

• Jest idealny do higienicznego 
użytkowania poza domem.

GUM® AftaClear™ Żel:
• Jest najbardziej odpowiedni 

do intensywnego leczenia, 
do stosowania miejscowego 
na pojedyncze zmiany.

• Łatwy w użytku dzięki 
długiemu aplikatorowi.

GUM® AftaClear TO TRZY  
EFEKTYWNE PRODUKTY: 
ŻEL, SPRAY AND PŁYN DO PŁUKANIA.

Ochrona
Tworzy barierę ochronną 

przed zewnętrznymi 
bodźcami, dzięki 

swoim właściwościom 
błonotwórczym. 

Zapewnia 
natychmiastową ulgę 

w bólu i stymuluje 
proces gojenia.

Efekt łagodzący
Kombinacja składników 

łagodzi podrażniony 
obszar zapewniając 
długotrwałą ulgę.

Naturalna odbudowa
Nawilża owrzodzenie 

jamy ustnej, 
jednocześnie 

ułatwiając odbudowę 
uszkodzonej błony 

śluzowej. 

Szybkie gojenie
Umożliwia szybkie, 
skuteczne leczenie, 
oferując naturalne 

wzmocnienie procesu 
gojenia.

GUM® AftaClear 
to rozwiązanie 
zapewniające 

natychmiastową 
ulgę i szybkie 

oraz skuteczne 
leczenie.

CZYM SĄ AFTY?

JAK POWSZECHNE SĄ AFTY?

CO POWODUJE AFTY?

Owrzodzenia jamy ustnej, zwane również aftami, to stany zapalne charakteryzujące 
się bolesnymi zmianami błony śluzowej jamy ustnej. Rany mogą pojawić się na 
języku, dziąsłach, podniebieniu lub na wewnętrzenej części warg lub policzków.1

Szacuje się, że 20% ogólnej populacji cierpi na owrzodzenia 
jamy ustnej na pewnym etapie życia1,2.


