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Oral-B lanserar sin nya Gum & Enamel Repair tandkräm
Oral-Bs utökar sin produktserie och tar munvård till en ny nivå genom den nya tandkrämen Oral-B Gum & Enamel Repair.
Tandkrämen är framtagen för att motverka tandköttsproblem och återuppbygga tändernas skadade emalj.

Packshot repairPackshot repairVåra tänder är starka och motståndskraftiga men ålder, diet och allmänna hälsotillstånd kan leda till tandproblem. Tänder
kan missfärgas, emaljen slits, ilningar vid förtäring kan uppstå och tandköttet kan bli ömt och börja blöda vid tandborstning. Dessa symptom är tecken på
tandköttsskador och på försvagad emalj och kan leda till mer allvarliga munhälsoproblem. Som ett resultat av sådana problem har vissa människor en "äldre
mun" än de förtjänar på grund av utseendet på tänderna och tandköttet.

Med det i åtanke har Oral-B tagit fram en ny tandkräm, utvecklad för att skydda tänderna och reparerar skador som uppstått. Oral-B Gum & Enamel
Repair Tandkräm- den nya kliniskt beprövade tandkrämen från Oral-B är utvecklad för att hjälpa till att föryngra tandkött och reparera emalj på två veckor.
Den har ActivRepair™ -teknologi, som har visat sig fungera på tandköttet för att klara både tandkötts- och emaljproblem. Den är framtagen för känsliga
tänder och skyddar tänderna mot frätskador, tanderosion och hjälper till att reparera emaljen och ger antibakteriell verkan för att föryngra tandköttet.

-  Jag ser många patienter som tycker att de gör ett bra jobb med sin munhälsa, men de har fortfarande tandkötts- eller emaljproblem. Oftast vet dem inte
heller varför problemen har uppstått och ibland väljer dem helt att ignorera de tidiga tecknen på att något inte står rätt till, säger Dr. William Minston,
tandläkare hos Oral-B. En elektrisk tandborste hjälper till att ta bort plack ordentligt, men en nyckel till välmående tänder är att använda en tandkräm som
bidrar till att minska plackens toxicitet, som kvarstår efter borstning, och som oftast syns mellan tänderna eller i andra områden som är svåra att nå.

Oral-B’s Gum & Enamel Repair Tandkräm hjälper till att minska uppbyggnaden av bakterier i munnen tack vare sin ActiveRepair™ teknologi, tack vare
detta kan tandkrämen hjälpa till att minska tandköttsproblem med 72% jämfört med vanliga tandkrämer. Tandkrämen hjälper även till återbygga tändernas
emalj och fungerar som ett skydd för emaljen.

 -  Vi vet att tandläkare och tandhygienister allt oftare ser en ökning bland patienter som har tandköttsproblem eller emaljskador på tänderna. Vår nya
tandkräm erbjuder vårt bästa skydd mot tandköttsproblem och förslitningar på tandemaljen och är ytterligare en utveckling för att ge våra konsumenter det
bästa skyddet för deras tänder, säger Alexandra Hoby, brand manager Oral-B.
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Om Procter & Gamble
P&G når ca 4,8 miljarder människor världen över med sina varumärken. Företaget har en av de starkaste portföljerna med ledande kvalitetsvarumärken som Always®, Ariel®, Braun®,
Duracell®, Yes®, Fusion®, Gillette®, Head & Shoulders®, Iams®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Vicks® och Wella®. P&G är utsett till topp 10 bästa arbetsplatsen i
Sverige 2014 av ”Great place to work Institute”. P&G har verksamheter i ca 70 länder världen över. Besök www.pg.com/se_SE/ för senaste nyheterna och information om P&G och dess
varumärken.  


