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Ki ne szeretne a strandon vagy a naper-
nyő alatt üldögélve fagylaltot nyalogatni, 
vagy belekortyolni egy pohár jéghideg 
italba? És ki ne kapna ijedten az arcához, 
ha közben váratlan fájdalmat érez? Ez a 
kellemetlen érzés arra figyelmeztethet, 
hogy érzékeny a fogunk. Ilyenkor persze 
megpróbálunk úgy fogat mosni, hogy az 
érzékeny területet kihagyjuk, ami 
viszont azzal járhat, hogy azon a ré-
szen begyullad az ínyünk. Ez pedig 
további problémát okoz, hiszen a 
gyulladt íny könnyen vérezni kezd, 
ha nehezebben megrágható ételt 

fogyasztunk, vagy keményebb sörtéjű 
fogkefével mosunk fogat.
Ha ilyen tünetet tapasztalunk, hajlamo-
sak vagyunk megijedni, pedig a fogérzé-
kenység, illetve a fogínyvérzés gyakran 
előfordul: Magyarországon minden 
második embernek érzékeny a foga, és 
sokuknak az ínyük is szokott vérezni. 

Egy felmérés szerint fogérzékenységtől 
szenvedők fele egyúttal fogínyvérzéssel 
is küzd.*

A problémával azonban szerencsére 
nem kell együtt élnünk, egyszerűen csök-
kenthetjük a panaszainkat, ha lecseréljük 
a fogkrémünket és a fogkefénket. Ér-
demes fogérzékenységre, illetve fogíny-
vérzésre kifejlesztett fogkrémet válasz-
tanunk. Nem kell kétfélét használnunk, 
hiszen létezik olyan termék, ami mind-
két tünetet egyszerre képes enyhíteni. Ez 
a Sensodyne Sensitivity & Gum termék-
család, amely kettős segítséget nyújt, fog-
érzékenységre és vérző ínyre egyaránt. 
A Sensodyne Sensitivity&Gum minden-
napi használatra szánt, kettős hatású flu-
oridos fogkrém, amely hatékonyan segít 
kezelni a fogérzékenységet és a vérző fo-
gínyt. Használata során védőréteget von 
a fogak érzékeny területei köré, hatéko-
nyan enyhíti a fogérzékenységet. Meg-
célozza és eltávolítja a plakkban található 
baktériumokat, ezáltal segít csökkenteni a 
fogínyduzzanatot, illetve a fogínyvérzést.
*Ipsos incidence data 2015. exc. medicines

Dr. Győrfi Adrienne: 
„Nagyon sok esetben 
a fogérzékenység és a fog- 
ínyvérzés együtt jár. Nagyon 
fontos, hogy a két fogászati 
problémát teljesen együtt 
kezeljük.”

Ez a nyár NEM 
A FÁJDALOMRÓL fog szólni! 
NYÁRON NINCS FRISSÍTŐBB, MINT EGY FINOM JÉGKRÉM VAGY EGY POHÁR JEGES 
LIMONÁDÉ. ÉS NINCS BOSSZANTÓBB, HA KÖZBEN AZ ÉLVEZETÜNKET ELRONTJA A 
HIRTELEN A FOGUNKBA HASÍTÓ ERŐS, NYILALLÓ FÁJDALOM. A KETTŐNEK AZON-

BAN NEM KELL EGYÜTT JÁRNIA, HA A MEGFELELŐ FOGKRÉMET HASZNÁLJUK.


