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Ervaar onmiddellijke verlichting 
door de tandpasta met een vingertop op  

de gevoelige tand aan te brengen en gedurende  
1 minuut in te masseren.*  

Probeer het zelf!

Hypergevoelige 
tanden?

Wat ik verder nog moet weten

Bij gevoelige tanden wordt de volgende poets-
techniek aanbevolen, in combinatie met een zachte 
tandenborstel.

De tandenborstel vasthouden:
Richt de borstel op de buiten-
zijde van het gebit, parallel aan 
het tandvlees en de tanden,  
maar zonder deze aan te raken.

Beweging: Beweeg de borstelkop langzaam van rood naar wit  
(‘coronaal’) en laat naar de kauwvlakken afrollen. Hierbij laat u de 
haren van de borstel over de tanden glijden.

Herhaal deze beweging driemaal per tand. Het is belangrijk niet te  
veel druk uit te oefenen.

Activering: Druk de borstel  
zacht tegen het tandvlees en  
de tanden.

Voor vragen kunt u contact  
opnemen met
elmex® adviescentrum
Vorstlaan 165, 
1160 Brussel, België 
dental@gaba.be 
www.elmex.be/sensitivepro eS
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*  Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. elmex® Sensitive Professional is een medisch 
hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
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Tips en advies 
van elmex® Research



Wat is de oorzaak van gevoelige tanden?

Bij terugtrekkend tandvlees komt een deel van het gebit 
bloot te liggen dat niet door glazuur wordt beschermd. 
Dit leidt tot blootgesteld dentine met zijn duizenden 
microscopisch kleine kanaaltjes die naar de tandzenuw 
voeren. Wanneer de tanden in aanraking komen met 
lucht, iets warms, kouds of zoets, worden de prikkels via 
deze kanaaltjes direct naar de tandzenuw geleid en dat 
veroorzaakt gevoeligheid.

Hoe werkt elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™?

•   elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ sluit de kanaal-
tjes meteen af die naar gevoelige tandzenuwen  
leiden en blokkeert zo de gevoeligheidveroorza-
kende prikkels. 

•   Bij regelmatig gebruik wordt een duurzame  
beschermlaag opgebouwd die de tand afsluit voor 
gevoeligheid.

Open dentine-kanaaltjes 
kunnen gevoeligheid 
veroorzaken in gevoelige 
tanden

Blootliggende  
dentinekanaaltjes

Zenuwen

Afgesloten  
dentinekanaaltjes  

beschermen tegen
gevoeligheid

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ tandpasta bevat 
de innovatieve PRO-ARGIN™-technologie die ook in 
de tandartspraktijk wordt gebruikt voor de behande-
ling van hypergevoelige tanden. 

Voor onmiddellijke verlichting: 
rechtstreeks aanbrengen

Voor langdurige verlichting:  
tweemaal per dag tandenpoetsen

Vraag uw tandarts waarom!

Kijk voor meer informatie op 
www.elmex.be/sensitivepro

Een klein beetje  
tandpasta op de 

vinger doen

Op de gevoelige  
tand aanbrengen

Eén minuut  
inmasseren

1min

2x daags


