
Probiotika kan hjælpe med at 
skabe en afbalanceret mundflora 
og god mundsundhed. 
Probiotika er gavnlige bakterier, der kan hjælpe dig 
med at bekæmpe skadelige bakterier ved at forhindre 
dem i at kolonisere i munden. De gavnlige bakterier overtager 
munden; der er flere af dem, og de er stærkere end de skadelige 
bakterier. Kombineret med god mundhygiejne – tandbørstning, 
brug af tandtråd og regelmæssige tandlægebesøg med 
professionel tandrensning – kan probiotika hjælpe dig med 
at opnå en afbalanceret mundflora.

Lactobacillus reuteri 
Prodentis® er et avanceret probiotikum, som 
består af to nøje udvalgte mælkesyrestammer. 
Effekten af Lactobacillus reuteri Prodentis® er blevet valideret 
i adskillige kliniske forsøg. Kliniske forsøg har vist, at når 
Lactobacillus reuteri Prodentis® kombineres med professionel 
tandrensning, standses udviklingen af parodontitis, og plak og 
inflammation reduceres 1-5
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Munden 
er en vigtig del af din 
generelle sundhed 

Forskning tyder på, at en sund mundhule 
er en vigtig del af en sund livsstil. God 
mundhygiejne kan være med til at 
forebygge lidelser som f.eks. parodontitis, 
hvilket kan være med til at forhindre 
fremkomsten af endnu mere 
problematiske sygdomme som f.eks. 
hjertesygdomme, slagtilfælde og 
diabetes.

Regelmæssige tandeftersyn og 
professionel tandrensning er 
afgørende for at behandle dine 
tandkødsproblemer.

Mundfloraen: et vigtigt økosystem, 
hvis balance er afgørende for 
sundheden i munden 

Mundhulen indeholder omkring 800 forskellige typer 
bakterier 6, hvoraf de fleste er gavnlige, og nogle er skadelige. 

En afbalanceret mundflora er yderst vigtigt for sundheden 
i munden. Når mundsundheden ikke opretholdes, forstyrres 
den naturlige balance mellem gavnlige og skadelige bakterier.  
Probiotika kan hjælpe dig med at genoprette balancen og 
etablere en mundflora, der stimulerer dit naturlige immunforsvar 
og er med til at bekæmpe skadelige bakterier, der er den 
egentlige årsag til parodontitis.

Mundhulen er en vigtig indgang 
til din generelle sundhed.

Hvis sundheden i munden ikke 
opretholdes, går det ud over dit 
generelle helbred. Skadelige 
bakterier kommer ind i mund-
hulen og kan derefter trænge 
videre ind i resten af kroppen 
og skabe en generel betændelses-
tilstand. Denne betændelse kan 
således bidrage til udvikling eller 
forværring af svære sygdomme 
som diabetes.

ANTI-INFLAMMATORISK 7

BESKYTTER MOD 
SKADELIGE 
BAKTERIER 7,8

ØGER 
DIT IMMUN-
FORSVAR 9

ST
YRKER

F
O

R
S
V

A
R
SM

EKANISMER 10

D
E

 N
A

T
U

R
L
IG

E

AFBALANCERET 
MUNDFLORA



Giver dit tandkød 
dig PROBLEMER?
Kliniske undersøgelser har vist, 
at professionel tandrensning 
kombineret med probiotikummet 
Lactobacillus reuteri Prodentis® 
kan medføre en langvarig 
forbedring af kronisk 
parodontitis 1-5

Børst den indvendige og udvendige side af 
tænderne og tyggefladerne med en blød 
tandbørste og en fluortandpasta efter 
hvert måltid.

Brug tandtråd eller mellemrumsbørster 
hver dag, også selvom dine gummer 
er ømme eller bløder.

Lad være med at ryge, da det kan få sygdom
til at udvikle sig hurtigere.

Tag orale probiotiske kosttilskud for at 
genoprette den naturlige mundflora 
og undgå yderligere komplikationer.

Der er mange ting, du kan 
gøre derhjemme for at holde
munden sund.

Brug de avancerede 
GUM-plejeløsninger til 
den daglige mundhygiejne

AVANCERET TANDKØDSPLEJE

Om kroniske 
tandkøds-
problemer
Undersøgelser har vist, at 3 ud af 
4 voksne har problemer med tand-
kødet i løbet af deres levetid og får 
en eller anden form for tandkøds-
sygdom – enten tandkødsbetændelse 
(tidligt stadium) eller parodontitis 
(fremskredent stadium).   

Parodontitis kan skyldes mange forskellige
faktorer, herunder rygning, diabetes, stress, 
spisevaner, utilstrækkelig mundhygiejne eller 
arveanlæg.

Parodontitis kan behandles 
med hjælp fra tandlægen 
og med ordentlig 
mundhygiejne

Tandkødet 
løsrives fra 
tænderne

Betændt 
tandkød

Nedsat 
knogleniveau

Tandbelægning/
tandsten

PARODONTITIS er kendetegnet ved 
betændt, vigende tandkød, ophobning 
af plak og tandsten – og i de mere 
alvorlige tilfælde et tiltagende tab af 
alveoleknoglen omkring tænderne 
samt tandtab.


