
DAHA FAZLA  
AĞIZ İÇİ HİJYEN 
İÇİN LISTERINE®

Günlük ağız bakımına yönelik 
bilgi ve ipuçları

DIŞ HEKIMLERI

ÖNERİYOR

Diş çürümesi 
Diş çürükleri, asit üreten bakteriler 
nedeniyle diş minesinin erimesi 
sonucunda oluşan kovuklardır. Çürükler 
ilerlediğinde diş ağrısı meydana gelebilir.

Tartar oluşumu 
Tükürükteki mineraller diş plağında 
birikerek plağı sertleştirdiğinde tartar 
ortaya çıkar. Ağız hijyeni yeterli değilse 
plak iyi şekilde temizlenemez, bu da 
tartar riskini artırır.

Diş eti hastalıkları
Bakteriyel diş plaklarında yaşayan 
mikroorganizmalar, diş etini tahriş eden 
ve iltihaba (gingivit) neden olan 
“toksinler” üretir. Diş eti iltihabı devam 
ederse dişin kaybedilmesi olasılığını da 
doğuran periodontiyum iltihabı 
(periodontitis) riski ortaya çıkar.

Hassas dişler
Örneğin periodontitis veya dişlerin yanlış 
bir şekilde fırçalanması nedeniyle diş eti 
çekilmesi ve diş minesinin bozulması, 
diş boynunu ve dentini açığa çıkararak 
sıcağa, soğuğa, tatlıya ve baskıya karşı 
hassasiyetin artmasına neden olabilir.

Üçlü koruma uygulanmadığı takdirde ağızdaki 
bakteriler aşağıdaki sorunlara yol açabilir:

Ağız içinde 
olası sorunlar



Alkolsüz AlkolsüzAlkolsüz

Kişisel ağız 
hijyeniniz için

• Nefesi tazeler

•  Diş plağını  
önler

•  Diş eti  
sağlığını korur

ÖZEL İHTİYAÇLARA YÖNELİK LISTERINE®

LISTERINE® TEMEL ÜRÜN YELPAZESİ

Alkolsüz

Alkolsüz

Alkolsüz

LISTERINE® uçucu 
yağların etki 
gücüne sahiptir

Tartarı önlemeye 
yardımcı olur

Diş etini korurDişleri  
korur

Daha beyaz 
dişler için

Günün bıraktığı 
izlerle gece boyunca 

mücadele eder

Hassas dişler  
için

Keklik üzümü Nane OkaliptüsKekik

LISTERINE®, dişler fırçalandıktan sonra  
kalan bakterilerin %97‘ye varan kısmıyla 
mücadele eder.* 1

LISTERINE®‘in uçucu yağlar içeren formülü, inatçı bir 
biyolojik film haline gelmiş diş plaklarıyla dahi 
mücadele eder, diş plağının yeniden oluşmasını 
yavaşlatır.

* 4 uçucu yağ içeren LISTERINE® için geçerlidir. 
1 Dosyadaki veriler, FCLGBP0023, McNeil-PPC, Inc.

diş teli olan ve olmayan 
çocuklar ve gençler için

Uçucu yağlar bu bitkilerde de bulunur.

KLİNİK OLARAK
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İşte üçlü 
korumanın daha iyi 
olmasının nedeni:

Diş fırçası ve diş ipi 
ile dişlere, yani ağız 
içinin yaklaşık 
%25‘ine ulaşılır.

LISTERINE® gibi sıvı 
ağız bakım ürünleri, 
ağız içinin yaklaşık 
%100‘üne ulaşır.

LISTERINE®, diş fırçasının ve arayüz temizleme 
araçlarının bıraktığı yerden devam eder.

FIRÇALAMA 
1 

Günde 2 kez, 2 dakika

ARAYÜZ 
1 

Günde 1-2 kez, 2 dakika

ÇALKALAMA 
LISTERINE® ile.

Günde 2 kez, 30 saniye**

Bu şekilde ağızdaki bakterilerle* kapsamlı olarak mücadele edilir.

* Düzenli olarak temizlenmediğinde ağız kokusu gibi sorunlara neden olan bakterilerdir. 
** LISTERINE® Advanced White ve LISTERINE® Nightly Reset için çalkalama süresi  
60 saniyedir. 1 DG Paro, DGZMK, 3. kademe yönerge; AWMF yön. No. 083-022. Kasım 2018.

Bu adresten faydalı bilgiler edinebilirsiniz:
www.listerine.de

Johnson & Johnson GmbH
Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss, Almanya

LISTERINE® hakkında 
sıkca sorularnie üç 
soru

* 6 aylık çalışmalardır. 1 Stoeken ve arkadaşları, Journal of Periodontology 2007; 78: 
1218-1228. 2 Minah GE ve arkadaşları, J Clin Periodontol 1989; 16: 347-352. 3 Lynch ve 
arkadaşları, BMC Oral Health 2018; 18: 6.

LISTERINE® renk 
değişikliklerine yol 
açıyor mu?
Hayır, uzun süreli 
kullanımda bile renk 
değişikliği görülmesi 
beklenmez.*1

Alkolsüz LISTERINE® de 
alkollü kadar etkili mi?
Evet, klinik veriler benzer 
düzeyde etkili olduğunu 
gösteriyor.3

LISTERINE®‘in ağız  
florası üzerinde olumsuz 
bir etkisi var mı?
Hayır, uzun süreli 
kullanımda bile ağız 
florasının doğal dengesi 
korunur.*2

?


