
Az ínygyulladás és ínyvérzés 
csökkentése
Az új plakk képzés meggátlása
A fennmaradó plakk semlegesítése
Az egészséges szájfl óra fenntartása
Segíti az íny regenerálódását

Összetevők:
meridol® fogkrém
Fluorid tartalom 1440 ppm:

Aminfl uorid Olafl ur
Ónfl uorid

meridol® szájvíz:
Florid tartalom 250 ppm:

Aminfl uorid Olafl ur
Ónfl uorid

meridol® fogkefe

Összetevők:
meridol® Parodont Expert fogkrém
Fluorid tartalom 1400 ppm

Amindfl uorid Olafl ur
Ónklorid
Caprylyl glycol és phenilpropanol

Az ón ionok a plakkban fejtik ki 
antibakteriális hatásukat 

Az aminfl uorid stabilizálja 
az ón ionokat és célzottan szállítja 
az ón ionokat a fogfelszínhaz

A caprylyl glycol  
és phenylpropanol  
erősíti az antibakteriális hatást

AZ EGÉSZSÉGES ÍNYÉRT

Világos rózsaszín színű
Feszesen tapad a foghoz
Nem vérzik

Vörös és duzzadt
Fogmosáskor vagy fogsely
mezéskor vérzik

Visszafordíthatatlan ínygyulladás
Krónikus gyulladás
Ínyvisszahúzódás, 
a fogak meglazulhatnakFogzománc

Íny

Plakk

Gyulladás

Íny

Plakk és fogkő

Ínyvisszahúzódás

Egészséges íny Gingivitis Parodontitis

Megoldások Megoldások

AZ AMINFLUORID ÉS ÓNFLUORID AKTÍV ÖSSZETEVŐK 
HATÉKONY KOMBINÁCIÓJA

meridol®  HATÉKONY AZ ÍNYGYULLADÁSSAL SZEMBEN meridol® PARODONT EXPERT KIFEJEZETTEN PARODONTISISRE
HAJLAMOSAK RÉSZÉRE KIFEJLESZTVE

KETTŐS AKTÍV FORMULA AZ ANTIBAKTERIÁLIS ÖSSZETEVŐK 
MAGASABB KONCENTRÁCIÓJÁVAL

Indirekt módon enyhíti az 
ínygyulladást, támogatva 
az íny öngyógyító 
folyamatát
Támogatja az 
íny természetes 
regenerálódását

*a meridol® fogkrémmel szemben

Az ón ionokat az aminfl uorid 
stabilizálja

Az ón ionok felszabadulnak, 
helyet cserélve a nyálból származó 
Ca2+ ionokkal

Az ón ionok  kifejtik antibakteriális hatásukat 
az ínyszegélyben lerakódott plakkban

Az aminfl uorid célzottan szállítja az 
aktív összetevőket a fogfelszínekhez

Használata ajánlott a meridol® 
fogkefével és szájvízzel együtt.

A A működési elveműködési elve
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1. Miben különbözik a meridol® a meridol® Parodont Expert fogkrémtől?

Mind a meridol, mind a meridol® Parodont expert az aminfl uorid-ónfl uorid hatékony összetevő 
kombinációját tartalmazza. A meridol® parodont Expert ezen kívúl kiegészító antibakteriális 
összetevőket is tartalmaz, erősítve a fogkrém hatékonyságát.

2. Az ínyproblémákkal küzdő pácienseimnek meridol® fogkrémet ajánlok. 
     Ajánljam ezután a meridol® helyett a meridol® Parodont Expertet?

A meridol® Parodont Expert fogkrémet a periodontitisre hajlamos pácienseknek fejlesztették ki, 
akik ezt a fogkrémet használva a napi szájápolási rutinjukból a maximumot hozzák ki. 
A hagyományos meridol® fogkrém azoknak ajánlott, akiknek ínygyulladásuk van vagy 
akik meg akarják előzni az ínygyulladást. 

3. Mikor ajánlam a meridol® Parodont Expert fogkrém használatát?

A meridol® Parodont Expert nem gyógyszer és nem helyettesíti a kórkép parodontális 
kezelését. A fogkrémet az íny természetes gyógyulásának elősegítésére fejlesztették 
ki a baktériumokra való közvetlen hatással és a plakk mennyiségének csökentésével, 
összetételének megváltoztatásával, ami az oka a kórképnek. A parodontális kezelések 
alatt és utána ajánlott.

4. Használható-e a meridol® Parodont Expert fogkrém chlorhexidin 
     tartalmú szájvízzel együtt? 

Igen, a fogkrém használható a chlorhexidin tartalmú szájvízekel együtt.

5. Ajánlhatom-e a meridol® szájvizet a meridol® Parodont Expert fogkrém 
     kiegészítéseként?

Mindkettő használható egyidejűleg, és mindkettő hatása igazolt klinikailag. Igazolt, 
hogy csökkenti a plakk mennyiségét és támogatja az íny egészségét.

6. Használható-e a meridol® Parodont Expert hosszabb ideig? 

A meridol® Parodont Expert fogkrémet mindennapi használatra fejlesztették ki, 
és használható folyamatosan.

GYEKORI KÉRDÉSEK:
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PERIODONTISITSES PÁCIENSEK SZÁMÁRA: 
AZ AJÁNLÁS ÉS HASZNÁLAT PÁCIENSEINEK 
ELÉGEDETTSÉGÉT EREDMÉNYEZI

A CÉL A PÁCIENSEK 

ELÉGEDETTSÉGE
AZ ÖN AJÁNLÁSA MEGHOZZA 

AZ EREDMÉNYT


