
SUNDHED BEGYNDER I MUNDEN MED PERIOSAFE®

Sund mund - sund krop: 
Din mundsundhed har betydning 
for din krops helbred

Vidste du, at betændelse i tandkødet ikke kun har 
 betydning for din mundsundhed og udviklingen af 
 parodontitis (vævsnedbrydende betændelsestilstand 
der fører til tandtab), blødende tandkød og dårlig ånde? 
 Faktisk dokumenterer undersøgelser at der er en sammen-
hæng mellem paradontitis og en række sygdomme.



Fra munden til kredsløbet:
Orale betændelser er længe både 
smertefrie og usynlige

I mundhulen findes hundredvis af forskellige typer bakteri-
er. Langt de fleste er harmløse men hvis det afbalancerede 
økosystem ”mundflora” kommer i uligevægt, kan der opstå 
orale betændelser som tandkødsbetændelse og parodon-
titis. De er hver især ikke livstruende sygdomme, men hvis 
det ikke behandles, kan det medføre tandtab og udløse 
eller forværre eksisterende systemiske sygdomme, da kim 
og inflammatoriske signalstoffer kan nå ud i hele kroppen 
via blodbanen.

HJERTE-KREDSLØBSSYGDOMME
Nedsættelse af risiko for hjerteinfarkt og 
slagtilfælde.

LUNGESYGDOMME
Hyppigheden af anfald ved KOL aftager.

DIABETES
Understøttelse af immunsystemet og bedring 
af sårheling. Sænker kroppens insulinresistens

ENDOPROTESER OG RYGSØJLEIMPLANTATER
Bidrager til at undgå betændelsetilstande ved 
endoproteser  eller rygsøjleimplantater

REUMATISME
Sænker betændelsestilstanden i kroppen.

Effektiv forebyggelse og behandling af parondotitis’ 
indvirkning på systemiske sygdomme



VEDVARENDE STRESS
Aflastning af immunsystemet.

PAR, DER ØNSKER SIG BARN
Øger chancerne for befrugtning.

KVINDER
Aflastning i den hormonelle overgang.

KVINDER 45+
Nedsætter risikoen for osteoporose.

FRA 35 ÅR
Bevarer mundsundheden og de naturlige tænder.

IDRÆTS-/FITNESSUDØVERE
Bevarelse af præstationsevnen.

PERIOSAFE® 
12 TIMERS 

BESKYTTELSE:
Mod plakudvikling og inflammation 

ved hjælp af MicroSilver BG.
Mod caries og huller i tænderne 

med Natriumfluorid, som 
hærder tandemaljen.

PERIOSAFE® 
12 TIMERS 

BESKYTTELSE:
Regenerering af tandkødet med 

Provitamin Panthenol.
Zinkgluconat, der virker 

 antibakteriel og 
antiinflammatorisk



Sådan plejer du bedst dine tænder og mund med 
PerioSafe®

PLEJETIPS 

 For at opnå en effektiv døgnbeskyttelse skal tændernes 
børstes mindst 2 x dagligt i mindst 2 minutter med 
PerioSafe®-tandpasta.

 Morgen/aften: 2 cyklusser a 2 minutter.

 I løbet af dagen skylles grundigt -  i mindst 1 minut - 
med PerioSafe® mundskyl. Skyl ikke efter med vand,

 Ved akutte vanskeligheder, f.eks. blødninger i tand-
kødet, påføres PerioSafe®-tandpasta på de betændte 
steder (anbefales at bruge en  interdentalbørste) og 
lader virker natten over,



Effektiv biofilm-reduktion 
og  antimikrobiel 12-timers 
 beskyttelse

      Kan købes på klinikken

PERIOSAFE® - SUND MUND MELLEM TANDLÆGEBESØGENE:

 Antimikrobielt virksomt mikrosølv forebygger 
 betændelser og hæmmer dannelse af ny plak (tandplak 
er hovedårsagen til parodontale betændelser).

 Provitamin B5 understøtter regenerationen af tand-
kødet.

 Zinkgluconat virker antibakterielt og antiinflamma-
torisk.

 Natriumfluorid* hærder tandemaljen og reducerer 
risikoen for caries og huller i tænderne.

 Indeholder ikke antibiotika, klorhexidindigluconat eller 
triclosan.

*Natriumfluorid er kun indeholdt i PerioSafe® tandpasta - ikke i PerioSafe mundskyl. 
PerioSafe® plejeprodukter er godkendt som kosmetik. Ifølge den  respektive sikker-
hedsvurdering må produkterne gerne anvendes under graviditet
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