Jak utrzymaç zdrowie dziàseł?

Mo˝esz byç tak˝e zainteresowany
innymi produktami meridol®:
Zdrowsze dziąsła. Zdrowsze zęby.

Szczotkuj z´by dokładnie przez
2 minuty 2 razy dziennie pastà
ze składnikami antybakteryjnymi
i mi´kkà szczoteczkà. Dokładnie
oczyÊç lini´ dziàseł - tam najbardziej
gromadzi si´ płytka naz´bna, która
jest przyczynà stanów zapalnych
dziàseł. Wypluj nadmiar pasty, nie
musisz płukaç ust wodà.

CzyÊç przestrzenie mi´dzyz´bowe
nicià dentystycznà lub szczoteczkà
mi´dzyz´bowà.

U˝ywaj płukanki do ust ze składnikami
antybakteryjnymi, najlepiej w innym
czasie ni˝ szczotkowanie, nie cz´Êciej
ni˝ 2 razy dziennie.

Zapytaj swojego dentyst´,
jak najlepiej mo˝esz chroniç swoje
dziàsła, zwłaszcza je˝eli:
• jesteÊ w cià˝y,
• chorujesz na cukrzyc´,
• palisz,
• ˝yjesz w stresie,
• ukoƒczyłeÊ 40 lat.

Pasta do z´bów meridol
Paradont Expert
Zwi´ksza odpornoÊç na
zapalenie dziàseł³. Zawiera
wy˝sze st´˝enie składników
antybakteryjnych**, zwi´ksza
odpornoÊç dziàseł, wywiera
poÊrednie działanie
przeciwzapalne.

®

Pasta do z´bów
meridol® Delikatne
Wybielanie
Walczy z bakteriami dzi´ki
dwóm zwiàzkom fluoru
i delikatnie wybiela z´by.

Płyn do płukania jamy
ustnej meridol®
Walczy z bakteriami tworzàcymi
płytk´ naz´bnà i hamuje
tworzenie si´ nowej płytki.
Ułatwia naturalnà regeneracj´
podra˝nionych dziàseł, chroni
przed próchnicà. Nie zawiera
alkoholu.
Szczoteczka do z´bów
meridol® mi´kka
Łagodna dla dziàseł, czyÊci
dokładnie, zwłaszcza wzdłu˝
linii dziàseł, dzi´ki małej
główce dociera do wszystkich
powierzchni z´bów.

3. Randomizowane badanie prowadzone metodà podwójnie Êlepej próby w grupach
równoległych, przeprowadzone na Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden,
Poliklinik für Parodontologie w Dreênie (Niemcy).
** W porównaniu z pastà do z´bów meridol®

Zapobiegaj przyczynom*
zapalenia dziàseł!
Dla pacjentów z ryzykiem chorób
dziàseł lub zapaleniem dziàseł.

*

Krwawienie z dziàseł jest objawem zapalenia dziàseł wywołanego przez bakterie.

Zatrzymaj kolejne etapy
procesu zapalnego dziàseł.

Dlaczego dziàsła krwawià?

Jak działa meridol®?

Zapalenie dziàseł jest odwracalnà i przewlekłà chorobà
dziàseł wywoływanà przez bakterie płytki naz´bnej oraz
produkty ich metabolizmu, które mogà dra˝niç dziàsła.

meridol® zawiera podwójnie aktywnà formuł´, która
natychmiastowo i długotrwale walczy z bakteriami –
bezpoÊrednià przyczynà zapalenia dziàseł.²

Czy wiesz, ˝e 98,3% Polaków ma problemy
z dziàsłami?¹
17% z nich stanowià osoby, u których zdiagnozowano
zaawansowane zapalenie przyz´bia (parodontoz´).
Zdrowe dziàsła
• Bladoró˝owy kolor
• Przylegajàce do z´ba
• Brak krwawienia
Szkliwo
Dziàsło

= Aminofluorek (AmF)
stabilizuje jony cyny
i transportuje je
bezporednio do dziseł

= Jony cyny (Sn2+)
maj du skutecznoć
antybakteryjn

= Bakterie

Zapalenie dziàseł
Proces odwracalny
• Obrz´k

meridol® walczy z przyczynami krwawienia
i zapalenia dziàseł, a nie tylko z objawami.

• Zaczerwienienie
• Krwawienie dziàseł
Płytka naz´bna
Zapalenie
Dziàsła

Zapalenie przyz´bia
Proces nieodwracalny
• Przewlekły stan zapalny
• Recesja dziàseł

meridol®
zapobiega:
• zapaleniu dziàseł,
• krwawieniu dziàseł,
• zapaleniu przyz´bia,
• kumulacji płytki
naz´bnej,
• próchnicy.

Wi´ksza i długotrwała
skutecznoÊç w walce
z bakteriami²

Płytka naz´bna i kamieƒ
naz´bny
Recesja dziàsła
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