
Leer over de innovatieve fluoridetandpasta die 
uw risico op cariës kan verminderen tussen de 
maaltijden door

SNACKEN 
VERGROOT 
UW RISICO OP  
CARIËS



Suikers en koolhydraten zitten bijna in alles wat we eten 
en drinken. Gemakkelijk verkrijgbare on-the-go maal- 
tijden en snacks zorgen ervoor dat er weinig tijd zit tussen 
onze eet- of drinkmomenten. 
We weten allemaal dat koekjes, snoep en chocolade 
slecht is voor onze tanden. Maar wist u ook dat gezonde 
voedingsproducten suikers bevatten en net zo schadelijk 
kunnen zijn voor uw tanden?

GEZONDE TUSSENDOORTJES  
BEVATTEN VAAK SUIKERS

PAS OP VOOR DE SNACKS   
DIE SUIKERS BEVATTEN!1

Chocoladereep 7,5   
 
Banaan  4,5

Druiven  5 

Bakje yoghurt  6,5

Mueslireep  6,5

IJs 11

Glas vruchtensap 6

Yoghurt drink 13

Gedroogde cranberries 14

½ l frisdrank 25



Telkens wanneer je een suiker- of koolhydraathoudende 
snack/drankje nuttigt, breken bacteriën in de  
tandplaque het af en zetten het om in schadelijke sui-
kerzuren. Deze suikerzuren beginnen met het oplossen 
van het tandglazuur en dat kan leiden tot tandbederf. 
Gewone fluoridetandpasta voorkomt tandbederf door 
het tandglazuur te versterken, maar pakt geen suikerzu-
ren aan.

ELMEX® ANTI-CARIËS  
PROFESSIONAL™ MET  
SUIKERZUUR NEUTRALISATOR™
De enige tandpasta gebaseerd op de innovatieve  
Suikerzuur NeutralisatorTM-technologie die verder gaat 
dan de bescherming met fluoride alleen en direct de 
schadelijke suikerzuren aanpakt in tandplaque  
– de hoofdoorzaak van gaatjes.  

SUIKERS WORDEN OMGEZET IN 
SCHADELIJKE SUIKERZUREN

SUIKERZUUR NEUTRALISATORTM  
TECHNOLOGIE
Samen met fluoride, biedt het op twee manieren 
superieure cariësbescherming:

1 2Suikerzuur Neutrali-
satorTM-technologie 
neutraliseert suiker-
zuren in tandplaque 
voordat deze het 
tandglazuur kunnen 
oplossen

Fluoride en calcium  
versterken het  
tandglazuur en helpen 
initiële cariëslaesies te 
herstellen
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* vs. een gewone fluoridetandpasta met 1450 ppm

DE STANDAARD   
IN DE DAGELIJKSE  
CARIËSBESCHERMING  
VOOR U EN UW FAMILIE

 De enige fluoridetandpasta  
met Suikerzuur NeutralisatorTM 

-technologie die direct  
suikerzuren in de tandplaque 
aanpakt – de belangrijkste  
oorzaak van gaatjes 2

 Versterkt het tandglazuur

Klinisch bewezen formule:

 Tot 2x betere terugdringing van 
initiële cariëslaesies 3

 Tot 20% minder nieuwe gaatjes 4,5 

 
Tot 41% minder nieuwe gaatjes  
wanneer gecombineerd wordt 
met supervisie en voorlichting 
over mondgezondheid 6

elmex® ANTI-CARIËS PROFESSIONAL™ met 
Suikerzuur Neutralisator™ tandpasta biedt superieure  
cariësbescherming* en kan u helpen om uw risico op cariës 
te verminderen tussen de maaltijden door. 

elmex.nl


