
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:

Παραπομπές:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ (ΑΦΘΕΣ);
Τα στοματικά έλκη γνωστά και ως άφθες είναι οι
επώδυνες πληγές οι οποίες εμφανίζονται στην γλώσσα,
στα ούλη, στον ουρανίσκο, ανάμεσα στα χείλη ή και
στα μάγουλα.

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ;
Κάνουν την εμφάνιση τους πολύ συχνά. Υπολογίζεται ότι
γύρω στο 20% του πληθυσμού θα υποφέρει από
κάποιου είδους στοματικό έλκος σε κάποιο σημείο της
ζωής του.1,2 Η αθροιστική συχνότητα εμφάνισης του
κυμαίνεται από 5% μέχρι και 66% του πληθυσμού.

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ
ΕΛΚΗ;
Είναι στρογγυλά ή οβάλ και
συνήθως λευκά, κίτρινα ή γκρι στη
μέση με ένα πρησμένο κόκκινο
χείλος γύρω από την άκρη.

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ
Τα έλκη μπορεί να είναι αποτέλεσμα τοπικού
τραύματος το οποίο μπορεί να προκληθεί από ζεστό
φαγητό η ρόφημα, κοφτερά δόντια, ορθοδοντικά
γδαρσίματα ή ερεθισμούς από τις οδοντοστοιχίες.
Μπορεί επίσης να προκληθεί από το άγχος, την τροφή
που παίρνουμε, τα φάρμακα, από ορμονικές
διαταραχές ή από έλλειψη βιταμινών. Τόσο οι τοπικές
όσο και οι συστεμικές συνθήκες, γενετικοί,
ανοσολογικοί και μικροβιακοί παράγοντες μπορεί να
παίξουν κάποιο ρόλο.

ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΔΥΝΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Το έλκος στο στόμα διαβρώνει το ανώτερο στρώμα της
εσωτερικής επιφάνειας του στόματος,
και ως αποτέλεσμα τα νευρικά
κύτταρα εκτίθενται. Το φαγητό,
το ποτό, ο αέρας και το σάλιο
μπορούν να ερεθίσουν αυτά τα
νεύρα που εκτίθενται προκαλώντας
ακόμα περισσότερο πόνο και
επιβραδύνοντας την επούλωση του
έλκους. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος τα έλκη μπορούν
να επηρεάσουν την ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε,
να τρώτε, να πίνετε ή ακόμα και να μιλήσετε κανονικά.3

Ένα προστατευτικό φράγμα για τα νεύρα που
εκτίθενται μπορεί να συμβάλει στην επούλωση
προσφέροντας ταυτόχρονα και άμεση ανακούφιση.

ΒΑΛΤΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ

Το GUM® AftaClear προστατεύει, καταπραΰνει,
επισκευάζει με φυσικό τρόπο και προάγει τη γρήγορη
επούλωση.

Χάρη στην μοναδική του σύνθεση το GUM® AftaClear:

• Προσφέρει μακράς διαρκείας και άμεση ανακούφιση
από τον πόνο

• Προάγει την γρήγορη επούλωση
• Δεν ερεθίζει
• Δεν τσούζει, δεν καίει, δεν προκαλεί μούδιασμα ή

ξηροστομία
• Δεν περιέχει οινόπνευμα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΦΘΕΣ

με το νέο

ΤΑ ΕΠΩΔΥΝΑ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ.

ΝΕΟ

GUM AftaClear

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΦΘΕΣ ΜΕ



ΒΑΛΤΕ ΤΕΡΜΑ
ΣΤΑ ΕΠΩΔΥΝΑ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Η GUM® AftaClear είναι η νέα σειρά για την θεραπεία
των στοματικών ελκών η οποία σχεδιάστηκε για
μικρούς και μεγάλους που μπορεί να υποφέρουν από
στοματικά έλκη, βοηθώντας τους να επιστρέψουν
γρήγορα στις καθημερινές τους συνήθειες.

Η GUM® AftaClear:
• Ανακουφίζει αποτελεσματικά από την πρώτη κιόλας χρήση
• Προσφέρει μακράς διαρκείας και άμεση ανακούφιση

από τον πόνο
• Προάγει την γρήγορη επούλωση
• Δεν ερεθίζει
• Δεν περιέχει οινόπνευμα
• Δεν τσούζει, δεν καίει, δεν προκαλεί μούδιασμα ή

ξηροστομία

Η πλήρης γκάμα των προϊόντων GUM® AftaClear
μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ελκών
του στόματος και των μικρών αλλοιώσεων του
βλεννογόνου του στόματος, όπως γδαρσίματα από
ορθοδοντικές θεραπείες, ερεθισμοί από τις
οδοντοστοιχίες και ελαφρά εγκαύματα.

Το ΝΕΟ GUM® AftaClear ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ

Ο μοναδικός συνδυασμός των συστατικών
περιλαμβάνει υαλουρονικό οξύ και ένα συνδυασμό
από βότανα και φυτικά εκχυλίσματα φυσικής
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων του τζίντζερ και
του χαμομηλιού.

Όλα τα συστατικά επιλέγονται προσεκτικά για να
συνδυαστούν αποτελεσματικά για τη θεραπεία των
ελκών στο στόμα:

Το GUM® AftaClear διατίθεται σε
3 αποτελεσματικές μορφές:
τζέλ, σπρέι και στοματικό διάλυμα

GUM® AftaClear™ Τζέλ:
• Είναι το πιο κατάλληλο για οξεία
θεραπεία και τοπική εφαρμογή
για μεμονωμένες αλλοιώσεις
όπως έλκη και άφθες
• Εύκολο στην εφαρμογή χάρη

στο μακρύ του σωλήνα

GUM® AftaClear™ Σπρέι:
• Ιδανικό για χρήση όταν είστε εκτός
σπιτιού και για περιοχές του στόματος
οι οποίες είναι δύσκολα προσβάσιμες,
όπως το πίσω μέρος του στόματος.

• Η ευκολία στη χρήση και η
πολλαπλών κατευθύνσεων αντλία
εγγυάται μια στοχευμένη
εφαρμογή του υγρού με τη
μέγιστη υγιεινή καθώς το στόμα
δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο

αντικείμενο ή τα δάχτυλα.

GUM® AftaClear™ Στοματικό διάλυμα:
• Η εύκολη εφαρμογή του είναι

ιδανική για τη θεραπεία σε πολλαπλά,
υποτροπιάζοντα έλκη και για έλκη
σε περιοχές του στόματος οι οποίες
είναι δύσκολα προσβάσιμες.
• Βοηθά στην παρεμπόδιση
ελκών, πληγών και άλλων βλαβών

στο στόμα από το να επιδεινωθούν,
να διαδοθούν στο υπόλοιπο στόμα

και να επανεμφανίζονται.

Σχηματίζοντας ένα προστατευτικό
φράγμα για άμεση ανακούφιση
Ένα προστατευτικό φράγμα δημιουργείται
στο κατεστραμμένο βλεννογόνο για την
προστασία του ιστού από εξωτερικά
ερεθίσματα το οποίο προσφέρει άμεση
ανακούφιση από τον πόνο και τονώνει
τη διαδικασία επούλωσης.

Καταπραΰνοντας
Ο συνδυασμός των συστατικών
καταπραΰνει την πληγείσα περιοχή
και προσφέρει μακράς διάρκειας
ανακούφιση.

Επιδιορθώνοντας με φυσικό τρόπο
Ενυδατώνει την περιοχή του έλκους
και προάγει την ανανέωση
του κατεστραμμένου βλεννογόνου.

Ενεργοποιώντας την γρήγορη
επούλωση
Προσφέρει μια φυσική ενίσχυση στη
διαδικασία επούλωσης.


