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Prevalentie halitose

Oorzaken halitose

Halitose is een conditie waarmee 90% van de  
Nederlandse bevolking weleens in aanraking 
komt, waarvan 40% wekelijks.  

Het is een veelvoorkomend probleem, dat 
bespreekbaar kan worden gemaakt en met 
de juiste middelen kan worden voorkomen. 

Zink citraat
Het belangrijkste werkzame bestanddeel in Fresh4Sure is 
zink citraat. Zink citraat bindt zich aan de ‘slechte’ bacteriën 
die de zwavelgassen veroorzaken waarna ze worden 
weggespoeld2.

MGO (methyl glyoxal)
Het antibacteriële extract MGO uit Manuka honing geeft 
‘slechte’ bacteriën in de mond geen kans om zich te 
nestelen3. 

Muco-adhesief polymeer
Muco-adhesief polymeer zorgt ervoor dat de actieve 
ingrediënten en de frisse extracten (mint en eucalyptus)  
zich kunnen hechten in de mond, wat zorgt voor een 
langdurig effect4.

Polyglycerine
Polyglycerine bevochtigt de mond, waardoor een droge 
mond wordt voorkomen5 
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Halitose is voor 85%1 toe te wijzen aan 
slechte mondgezondheid. Andere oorzaken 
zijn roken, genetische aanleg, droge mond  
en medicijngebruik. 

Ingrediënten

langdurig effect • tegen droge mond • geen SLS • geen alcohol • geen chloorhexidine



Fresh4Sure – halitose vrij

Wat is halitose?

Cavex 3-staps mondverzorgingssysteem

Halitose is een conditie waarbij de adem van een patiënt 
een zeer onaangename geur met zich meedraagt door een 
overvloed aan ‘slechte’ bacteriën waardoor zwavelachtige 
gassen ontstaan in de mond. 80% van de mond bestaat uit 
zacht weefsel en daar verzamelen zich de meeste bacteriën, 
met name op de tong. Consequent tandenpoetsen en ragers 
gebruiken alleen, is voor deze conditie niet voldoende. 

Cavex Fresh4Sure herstelt op natuurlijke wijze de balans 
tussen ‘goede’ en ‘slechte’ bacteriën in de mond, dit is 
essentieel voor een gezonde mond en een frisse adem. 

Conditioneren

De Fresh4Sure Tongue Gel zorgt tot slot voor de afremming 
van de groei van nieuwe ‘slechte’ bacteriën. MGO, een 
natuurlijk antibacterieel bestanddeel, doodt de ‘slechte’ 
bacteriën maar behoudt de ‘goede’ bacteriën, die belangrijk 
zijn voor de gezondheid van de mond. 

Stap 3

ReinigenStap 2

‘Slechte’ bacteriën in de mond kunnen vervolgens worden 
geminimaliseerd door 30 seconden te spoelen en te gorgelen  
met Fresh4Sure Mouthwash. Door toevoeging van een bio-
adhesief is de mouthwash stroperiger en hecht deze zich goed 
aan de binnenkant van de mond. Deze verlengde werkzaamheid  
verbetert de effectiviteit aanzienlijk.

Verwijderen

De meeste zwavelgas producerende bacteriën bevinden zich doorgaans op de tong. Met de 
Fresh4Sure Tongue Cleaner kan de tong verantwoord worden schoongemaakt door de aanslag  
op de tong regelmatig te verwijderen.

Stap 1
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Tongue Cleaner Mouthwash 6x 500ml
Art nr. MW010

Tongue Gel 35ml/45g
Art nr. MW020

www.cavex.nl

Het Fresh4Sure 3-staps mondverzorgingssysteem, bestaat uit een tongschraper, mondspoelmiddel en tong gel; 
het wordt aangeboden als een pakket. De producten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, met uitzondering van de 
tongschraper. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.cavex.nl/fresh4sure 

 
 

Promotiemateriaal voor de wachtkamer in
de vorm van een flyer, poster of digitaal is
verkrijgbaar via dental@cavex.nl
of +31 23  530 77 00.

Bestel Fresh4Sure bij uw dental depot 

Fresh4Sure kit
Art nr. MW030
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