
NOWA PASTA meridol® PARODONT
EXPERT ZASPOKAJA POTRZEBY OSÓB
CIERPIÑCYCH NA ZAPALENIE PRZYZ¢BIA

W 12-tygodniowym badaniu udowodniono, 
˝e pasta do z´bów meridol® PARODONT
EXPERT zwi´ksza odpornoÊç na zapalenie 
dziàseł.*

Ta specjalistyczna pasta do z´bów:
•  zawiera wy˝sze st´˝enie składników 

antybakteryjnych**

•  zwi´ksza odpornoÊç dziàseł
• wywiera poÊrednie działanie przeciwzapalne

przedstawiono wyłàcznie istotne dane
* p<0,001 w porównaniu ze stanem wyjÊciowym
• p<0,05 w porównaniu z pastà do z´bów z NaMFP
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wyjÊciowo po trzech tygodniach po 3 miesiàcach
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Pasta do z´bów meridol® PARODONT EXPERT: 
udowodniona skutecznoÊç w usuwaniu płytki  
u pacjentów z zapaleniem dziàseł

Zapalenie przyz´bia – powa˝na choroba przewlekła

Zdrowe dziàsła Zapalenie przyz´bia

•  Stan zapalny dziàseł i struktur podporowych z´bów (przyz´bia)  
wywołany jest obecnoÊcià bakterii w płytce naz´bnej

•  Zaczyna si´ jako zapalenie dziàseł, którego najcz´stszym objawem 
jest krwawienie dziàseł podczas szczotkowania z´bów

•   Nieleczony stan zapalny mo˝e powodowaç destrukcj´ koÊci,  
prowadzàc do utraty z´bów

POMÓ˚ SWOIM PACJENTOM CIERPIÑCYM
NA ZAPALENIE PRZYZ¢BIA  
DOKONAå WŁAÂCIWEGO WYBORU

*  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 Gum Protection 

* meridol to najcz´Êciej polecana 
przez dentystów marka produktów 
do stosowania w przypadku zapalenia 
dziàseł. Na podstawie badania Dental 
Tracking Study przeprowadzonego 
z udziałem polskich dentystów (n=200) 
w 2014 r.

redukcja płytki o 

> 50 %
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Dwuskładnikowa receptura z wy˝szym* 
st´˝eniem składników antybakteryjnych

Wywiera poÊrednie działanie przeciwzapalne,  
które sprzyja naturalnemu procesowi zdrowienia dziàseł.

*W porównaniu z pastà do z´bów meridol Gum Protection

PRZEDSTAWIAMY 

NOWOÂå

PASTA
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PARODONT
EXPERT

TREATMENT MAINTENANCE ZAPOBIEGANIE

Periodontitis:  
early + advanced

Periodontitis:  
early + advanced

Zdrowe dziàsła+  
zapalenie dziàseł

Short term therapy  
in acute inflammation

Daily oral care  
for periodontitis 

Codzienna higiena jamy 
ustnej dla zdrowych dziàseł

TREATMENT UTRZYMANIE ZDROWIA PREVENTION

Periodontitis:  
early + advanced

Zapalenie przyz´bia:
etap wczesny i zaawansowany

Healthy gum 
+ gingivitis

Short term therapy  
in acute inflammation

Codzienna higiena jamy ustnej
w zapaleniu przyz´bia

Daily oral care  
for healthy gums

meridol
®
 PARODONT  

EKSPERT OD DZIÑSEŁ
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