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Styrkjum náttúrulegar varnir munnsins! 

Munnvatnið er vörn náttúrunnar gegn sýruárásum, það skolar bakterium og mat af tönnunum 

og jafnar sýrustig í munni. Það baðar tennurnar í náttúrulegu kalsíum og fosfati sem smýgur 

inn í glerunginn og endurnýjar tapað járn. 

En ójafnvægi getur orðið í munninum t.d. ef munnvatnsframleiðsla er ekki næg eða ef 

sýrustigið verður of hátt vegna lélegrar munnhirðu, mikillar neyslu á drykkjum með háu 

sýrustigi eða vegna utanaðkomandi áreitis, þá nær munnvatnið ekki að endurnýja tapað 

kalsíum og fosfat í glerungnum, þar getur “Recaldent” komið til hjálpar. 
 

“Recaldent” CPP-ACP; Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphaten. 

Þegar Recaldent kemst í snertingu við munnvatn bindur það náttúrulegt kalsíum og fostat við 

tannsýklu, bakteríur og mjúkvef. Munnvatnið eykur áhrifin á CPP-ACP og bragðefnin auka 

munnvatnsmyndun svo áhrifin verða þeim mun meiri. 
 

Recaldent er unnið úr mjólkurpróteininu Casein  - Notist ekki fyrir fólk með mjólkuróþol. 

MI Varnish er notað á tannlæknastofu en Tooth Mousse og MI Paste Plus má einnig nota 

heima. 

 

Tooth Mousse  er sykurlaust ávaxtakrem sem inniheldur “Recaldent”. Þegar ójafnvægi 

verður í munninum t.d. af orsökum sem lýst er hér að ofan þá getur Tooth Mousse komið til 

hjálpar, styrkt glerunginn og unnið gegn sýruárás frá bakterium í tannsýklu og frá öðrum 

utanaðkomandi sýruvöldum.  

Tooth Mousse má nota fyrir sjúklinga yngri en 6 ára. 

Notkun:  

Strax eftir tannlýsingu, t.d. sett í lýsingarskinnurnar (vel skolaðar). 

Eftir tannhreinsun.  

Eftir meðferð með fluorgeli. 

Fyrir sjúklinga með háa karíes tíðni. 

Samhliða tannréttingu, þ.e. f/sjúklinga með bracket.  

Fyrir sjúklinga með glerungseyðingu, munnþurrk eða Sjögrens’s heilkenni. 

#462032 10/pk x 40gr. - 2 af hverju Strawberry, Vanilla, Tutti-Frutti, Mint og Melon. 

 

MI Paste Plus er sambærilegt Tooth Mousse en inniheldur fluor að auki. Fyrir sjúklinga sem 

þurfa aukna vörn gegn tannskemmdum. Mi Paste Plus skal EKKI nota fyrir sjúklinga yngri en 

6 ára, vegna mikils fluorinnihalds +900ppr. 

Notkun: 

     Fyrir þá sem eru viðkvæmir eða heftir á einhvern hátt vegna veikinda. 

Eftir tannhreinsun.  

Fyrir þá sem eru með viðkvæmar tennur og/eða með bera tannhálsa. 

Strax eftir tannlýsingu, t.d. sett í lýsingarskinnurnar (vel skolaðar). 

Fyrir sjúklinga með hátt sýrustig í munni af ýmsum orsökum. 

Fyrir sjúklinga með háa karíes tíðni eða sem þurfa aukna vernd vegna lélegrar tannhirðu. 

Samhliða tannréttingu, þ.e. f/sjúklinga með bracket.  

#462614 10/pk x 40gr. - 2 af hverju, Strawberry, Vanilla, Tutti-Frutti, Mint og Melon. 

 

MI Varnish dregur úr viðkvæmni og styrkir tennurnar. Byggir á Recaldent formúlunni. Efnið 

er borið á viðkvæmar tennur og myndar langvarandi varnarhjúp á t.d. bera tannhálsa, slitna 

bitfleti og eftir tannhreinsun. Translucent litur. 

Inniheldur fluor, kalsíum og fosfat sem saman mynda sterkan varnarhjúp. Í súru umhverfi 

leysast kalsíum og fluor upp og pH gildi munnsins verður 6,6 sem styrkir vörn glerungssins 

gegn sýruárás.  

Intro pakki #900727 10 unit doses bollar x 0.50 ml, 5 Strawberry+5 Mint +20 burstar. 

 

Dry Mouth Gel er einstakt sykurlaust gel sem dregur úr munnþurrki og veitir langtíma 

þægindi fyrir sjúklinginn. Dry Mouth Gel hefur hlutlaust pH gildi. 

Gelið má nota hvenær sem þörf er á, það er borið á tennur og góm með hreinum fingri. 

#003438 10/pk x 40 gr. - 4 af Mint, og 2 af hverju, Raspberry, Orange, og Lemon. 


