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Een goede algemene gezondheid 
begint met goede mondverzorging

Geef de mondweerstand een boost

www.vitisforlife.nl • www.vitisforlife.be

Bevordert de mondweerstand 
voor het behoud van een optimale 

gezondheid

Kijk voor meer informatie en verkrijgbaarheid op 
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CPC protect CPC protect

MONDSPOELMIDDEL
0,07% Cetylpyridinium Chloride (CPC)

• Bevordert de mondweerstand
• Hoge concentratie CPC
• Anti-plaque werking

Spoel en gorgel, om ook het achterste 
deel van de mond en de tong te bereiken, 
gedurende 1 minuut met 15 ml mond-
spoelmiddel, tweemaal daags na het 
tandenpoetsen.

TANDPASTA
0,14% Cetylpyridinium Chloride (CPC) 
1.450 ppm natriumfluoride

• Voor dagelijks gebruik, helpt de  
vorming van tandplaque (biofilm) te  
verminderen en te voorkomen

• Remineraliseert het tandglazuur en 
voorkomt cariës

Aanvullend op het gebruik van het mond-
spoelmiddel voor een volledige dagelijkse 
mondverzorging.

Tandpasta
verwacht 2021



Het belang van de mondholte
De mond is geen op zichzelf staand systeem. De mond en 
de algemene gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. 
Er bestaat bijvoorbeeld een relatie tussen de 
mondgezondheid en de algemene gezondheid (o.a. tussen 
parodontitis en cardiovasculaire ziekten, diabetes, enz.)

Belang en functie van de mondholte tegen infecties
Via de mondholte kunnen verschillende micro-organismen 
(virussen, bacteriën en schimmels) die bepaalde ziekten 
kunnen veroorzaken, het lichaam binnendringen. Er zijn 
talrijke virussen die verspreid worden via de mondholte, 
bijvoorbeeld door speeksel of de druppels die worden 
uitgestoten bij hoesten, niezen, spreken of uitademen. 

Cetylpyridinium Chloride (CPC) is een veilige en 
doeltreffende actieve stof die werkt tegen:
•  Diverse bacteriën
•  Schimmels
•  Sommige virussen

De actieve stof CPC is geschikt voor dagelijks gebruik en 
heeft tevens een antiplaque werking. De stof is 3-5 uur actief 
in de mond.

Een dagelijkse goede mondverzorging is essentieel
Op bepaalde momenten in het jaar, wanneer er meer 
verkoudheid en griep de ronde doen, is het belangrijk 
om de mondweerstand te verbeteren en zo onszelf te 
beschermen tegen virussen en bacteriën.

Uit in vitro- en in vivo-onderzoek is gebleken dat CPC 
een virusdodende en preventieve werking heeft tegen 

sommige virussen.

De mondholte fungeert niet alleen als toegangspoort 
en natuurlijk reservoir voor micro-organismen, maar 
speelt ook een rol bij de overdracht van en infectie 

door verschillende virussen. Boost de mondweerstand!

Mondverzorging en 
Algemene Gezondheid

Preventieve  
maatregelen voor een 

goede mondgezondheid

Het aantal virusdeeltjes in de mond verlagen, kan 
helpen om de ernst van sommige besmettelijke 

ziekten en het risico van overdracht van het virus 
op gezonde mensen te verminderen.

CPC kan het aantal virusdeeltjes van sommige 
virussen in de mond die luchtweginfecties 

veroorzaken verminderen. Daardoor wordt ook 
het risico van overdracht van het virus van een 

geïnfecteerd naar een gezond persoon verminderd.

De actieve stof 
Cetylpyridinium Chloride 

(CPC)

100% 
mondhygiëne:
✔	 Poetsen
✔	 Spoelen
✔	 Tong reinigen
✔	 Tussen tanden
 en kiezen 
 reinigen
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