
• myndar varnarlag yfir tennurnar1  

• gefur frá sér flúor í allt að 12 tíma2

• gefur frá sér steinefni sem

 byggir upp tennur

• ver tennurnar fyrir sýruárásum

• getur dregið úr tannkuli

Við kynnum nýja kynslóð
af tannkremi sem ...

1 Hefðbundið tannkrem myndar ekki varnarlag
2 Hefðbundið tannkrem gefur frá sér flúor í um 1,5 klst.
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• Þegar þú hefur burstað tennurnar 
 í um tvær mínútur skaltu skola 
 munninn með tannkreminu í um 
 30 sekúndur og skyrpa því svo
 í vaskinn.

• Það er mjög mikilvægt að skola 
 EKKI munninn með vatni eftir 
 burstun, því þá hreinsar þú virku 
 efnin í tannkreminu burt áður 
 en þau ná fullri virkni.

• Ekki drekka súra drykki innan 
 klukkustundar eftir burstun því 
 það dregur úr virkni tannkremsins. 

• Þú ættir að bursta tennurnar ekki 
 sjaldnar en tvisvar á dag, strax 
 fyrir morgunmat og rétt fyrir
 svefninn.
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 Tönn samanstendur
af hörðum glerungi sem 
þekur tannbeinið auk 
tauga í tannrótinni.

 Tannbeinið inniheldur
mikinn fjölda náttúru-
legra smáhola sem liggja 
frá yfirborði þess inn að 
taugaendum í tannrót-
inni.

 Með tímanum þynnist 
glerungurinn og þá veitir 
hann minni vörn gegn 
ytra áreiti, s.s. hitabreyt-
ingum og sýrustigi matar.

 Glerungshúðin í BioMin
tannkreminu hylur smá-
holurnar í tannbeininu
og þannig hjálpar BioMin 
við  að draga úr tannkuli.

Hvað gerist í tönnunum?

Þróað af sérfræðingum

Smásjármynd af yfir-
borði tannbeins fyrir 
burstun með BioMin.

Smásjármynd af yfir-
borði tannbeins eftir 
burstun með BioMin.

BioMin tannkremið er afrakstur tíu ára rann-
sókna við tannlæknadeildir Queen Mary og 
Imperial College háskólanna í London. Markmið 
þessara rannsókna var að þróa tannkrem sem 
verndar tennur betur en hefðbundið tannkrem 
og afraksturinn er BioMin tannkremið.
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 Virka efnið í BioMin 
tannkreminu myndar 
einskonar glerungs-
húð yfir tennurnar.

 Þetta varnarlag gefur 
jafnframt frá sér flúor
í 12 klukkustundir.
Samkvæmt heimasíðu 
Landlæknis er flúor 
best þekkta vörnin 
gegn tannskemmdum.

Hvað gerir BioMin
tannkremið?

GLERUNGUR

TAUG
TANNBEIN

Styrkir &
verndar

Klst.

 Ennfremur gefur varn-
arlagið frá sér kalsíum
og fosfat sem ekki
aðeins verndar yfirborð
tannanna heldur styrkir
þær og endurbyggir.

 Til samanburðar
mynda hefðbundin tann-
krem hvorki varnarlag 
yfir tennurnar né gefa
frá sér flúor í lengri tíma.

1 2 3 4

�

Langtímavörn fyrir tennur


