
PD Toothpaste
‘Terug naar de natuurlijke samenstelling van het gebit’

Tandglazuur bestaat voor 97% uit het mineraal Hydroxyapatiet. Door tanderosie, abrasie en 
slijtage door bijv. té hard poetsen of het drinken van frisdrank, kan tandglazuur microscopisch 
kleine beschadigingen gaan vertonen. In deze beschadigingen kunnen bacteriën zich 
makkelijker nestelen.
 
Hierdoor ontstaan cariës en tandgevoeligheid. PrevDent Toothpaste bevat de unieke combinatie 
van nano-Hydroxyapatiet en Xylitol*.
 
De nano-Hydroxyapatiet deeltjes zijn gelijk aan het mineraal waaruit dentine en glazuur is 
opgebouwd. De in PrevDent Toothpaste opgenomen nano-hydroxyapatiet deeltjes hechten zich 
aan het tandglazuur en blootliggende dentine en vullen de tubulies. Hierdoor vindt o.a. herstel 
van glazuur plaats, vermindert tandgevoeligheid en ontstaat een gladder en zichtbaar witter 
tandoppervlak.
 
Xylitol wordt bij consumptie nauwelijks omgezet in zuur en is daardoor minder schadelijk voor 
het gebit dan suiker of andere zoetstoffen zoals sorbitol. De voor tandbederf verantwoordelijke 
bacterie Streptococcus mutans kan Xylitol niet verteren en sterft daardoor af. Bovendien 
bemoeilijkt Xylitol dat bacteriën zich als tandplak aan het tandglazuur hechten.
 
Patent pending 

*PrevDent Toothpaste bevat géén fluoride!

Voor Na

Voor klinisch onderzoek, 
wetenschappelijke studies en 
veel gestelde vragen verwijzen 
wij naar  
www.prevdent.eu/research

Dank aan dr. A. de Zeeuw DDS / Rotterdam

Voor Na

PrevDent Standard Accelerator Lamp

De toegevoegde waarde 
van een tanden-bleek lamp?
De PrevDent CrWR procedure kan mét en zonder chair-side 
tanden-bleeklamp toegepast worden. Gebruik van een chair-
side tanden-bleeklamp, die een warmte afgeeft van 38 a 39 
graden Celsius, versnelt het proces. PrevDent biedt voor 
belangstellenden de PrevDent Accelerator Lamp. 

Cleaning, (re)Whitening & Repair -  tot 8 á 9 nuances wittere 
tanden in één effectieve behandeling van ca. 1 uur zonder (!) 
of mét chair-side tanden-bleeklamp.

 
De PrevDent CrWR is een veilige in-office behandeling die 
diepliggende verkleuringen verwijdert. Met slechts 6% H2O2 én het 
ingrediënt nano-Hydroxyapatiet in de actieve foam, waarvan in tal 
van klinische studies is vastgesteld dat het een remineraliserende 
én glazuurherstellende werking heeft, onderscheidt de PrevDent 
CrWR procedure zich exclusief in de huidige markt van 
tandenbleekproducten.

Een PrevDent CrWR behandeling resulteert in schone en glanzende 
tanden, die weer in hun natuurlijke kleur worden hersteld!

Gevoeligheid?
 
Patiënten die een PrevDent CrWR behandeling ondergaan 
ervaren géén pijn of gevoeligheid tijdens of na de behandeling. 
Patiënten met gevoelige elementen hadden na de behandeling 
sterk verminderde gevoeligheid. Gebruik van de PrevDent nano-
Hydroxyapatiet Toothpaste na de behandeling draagt bij aan verdere 
afname van gevoeligheid van de elementen en herstel van het 
tandglazuur.
 
 

Voor Na

Tand- en mondverzorgingsproducten

PD Tooth Gloss
PrevDent’s  Tooth Gloss is dé make-up voor 
het gebit! De PrevDent Tooth Gloss brengt een 
transparante laag aan op het gebit, waardoor licht 
beter reflecteert. Deze unieke technologie geeft uw 
gebit een glanzende uitstraling en draagt bij in de 
preventie tegen schadelijke bacteriën. 

PD Daily Scrapy
Voor optimalisatie van de mondhygiëne en een 
frisse adem!

Met de Scrapy wordt de tongcoating effectief 
verwijderd. De vormgeving van de Scrapy
is revolutionair met zowel een brede als smalle 
lepel. Door het gebruik verbetert de smaak
en vermindert het aantal bacteriën in de mond.

Eenvoudig te gebruiken voor iedereen.PD Daily Mouthwash
PrevDent’s  Daily Mouthwash zorgt door toevoeging 
van o.a. Xylitol en Glycerine voor extra bescherming 
tegen tandbederf. Dagelijks gebruik in combinatie 
met de PrevDent Toothpaste zorgt voor een 
effectieve bestrijding van de bacteriën die doorgaans 
gaatjes en plak veroorzaken. De PrevDent Daily 
Mouthwash is alcohol vrij, waardoor uitdroging 
wordt voorkomen en zorgt door de mintsmaak voor 
een frisse adem.

PD nHAP Repairing Serum
Revolutionair op het gebied van plak herkenning.
Voorkomt de kans op tandbederf of parodontale 
aandoeningen.

De Plaque Detector herkent én markeert langdurig 
aanwezige plak blauw en nieuwe plak rood.
Voor patiënten wordt het visueel dat poets- en 
flosgedrag moet worden verbeterd! De Swabs zijn 
individueel verpakt.

Toepassing in-office én thuis!

PD Plaque Detector

PrevDent CrWR 6% H2O2 - nHAp

PrevDent Repairing Serum is een eenvoudige 
toepassing om openliggende dentine-tubili en 
microbarsten in glazuur met behulp van nano-
Hydroxyapatiet af te dichten en op te vullen. 

Pré-mixed en direct klaar voor gebruik. 

Gebruiksindicatie: 
• Dentine waarbij de tubili open zijn door 

abrasief poetsen, gingiva recessie, parodontale 
aandoeningen en/of zuurerosie. 

• Als preventieve bescherming tegen 
overgevoeligheid na mechanische reiniging, 
scalen en/of root-planen van het dentine 
oppervlak. 

• Als bescherming van het dentine voor/na en 
tijdens een tandenbleekbehandeling. 

PrevDent Repairing Serum geeft directe 
pijnverlichting!

Verkrijgbaar in verpakkingen voor thuisgebruik à 5 
of 10 stuks of voor in de praktijk à 75 stuks.


