
 
 

 

  

Formula de nouă generație 
dezvoltată pentru a ajuta 
pacienții să își mențină 
sănătatea întregii 
cavități orale*1

Protecție proactivă superioară a dinților, gingiei,
limbii, mucoasei jugale.

*Reducere semnificativ statistic mai accentuată a bacteriilor cultivabile de pe dinți, gingie, limbă, mucoasă jugală cu Colgate Total® în comparație cu o pastă de dinți cu fluor, fără componentă 
antibacteriană, la 12 ore după periaj, după 4 săptămâni de utilizare continuă. 

Noul Colgate Total® cu Zinc Dual + Arginină
oferă beneficii complete pentru întreaga 
cavitate orală.1 

Acum puteți recomanda
formula de nouă generație

Protecția
smalțului

Placă
Gingivită

Tartru

Sensibilitate

Albire 
Îndepărtarea

petelor

Respirație
proaspătă

Carii 

Pentru rezultate mai bune în sănătatea orală*, 
discutați cu pacienții despre Noul Colgate Total® 
cu Zinc Dual + Arginină

*Reduceri semnificative ale plăcii și gingivitei după 6 luni în comparație cu o pastă de dinți cu fluor, fără componentă antibacteriană, p<0.001.2 
Referințe: 1.Date clinice și de laborator arhivate. 2. Delgado E et al, J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A). Referințe: 1 . Prasad K, J Clin Dent, depus în august 2018.



 

*Definite ca paste de dinți fără componentă antibacteriană
†

  
‡p<0.001.
  Referințe: 1. Prasad K, J Clin Dent, depus în august 2018 2. Delgado E et al, J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A). 

Tehnologia de avangardă acționează în două moduri:

   
 

 
 

 
 

 

 Placă ‡ Gingivită ‡

Dinți

Reducere bacteriană
38.3%†

Limbă

Mucoasă jugală
Reducere bacteriană
39.7%†

 

Reducere bacteriană
35.4%†

Gingie

Reducere bacteriană
25.9%†

1

2

30.1% 26.3%
reducere reducere

 

Pastele de dinți obișnuite*, cu fluor, au efecte 
limitate, oferind protecția cu fluor doar în 
20% din cavitatea orală
 

Acestea nu au acțiune împotriva bacteriilor. Imediat după periaj, 
bacteriile repopulează rapid biofilmul bacterian pe 100%
din suprafața orală.

Țesuturi dure (20%) – Dinți
Țesuturi moi (80%) – Gingie, limbă, mucoasă jugală

Noul Colgate Total® cu Zinc Dual + Arginină 
acționează asupra bacteriilor pe 100% din 
suprafețele orale.+1 

Dinți  Gingie  Limbă  Mucoasa jugală

Slăbește bacteriile din biofilmul bacterian și salivă legându-se 
de ele și interferând cu metabolismul nutrienților lor, vital pentru 
supraviețuire și înmulțire.

Fortifică mecanismul natural de apărare al țesuturilor moi 
formând o barieră protectoare în întreaga cavitate orală.
Aceasta ajută la protecția țesuturilor dure și moi împotriva
atașării și înmulțirii bacteriene, împiedicând formarea 
focarelor bacteriene.

Noul Colgate Total® realizează o reducere mai 
accentuată a bacteriilor pentru a ajuta pacienții
să își mențină sănătatea întregii cavități orale+1

Noul Colgate Total® a realizat 
o reducere mai accentuată în 
comparație cu o pastă de dinți 
cu fluor2:

Pentru rezultate mai bune în sănătatea orală*, discutați 
cu pacienții despre Noul Colgate Total®

După 6 luni

Reducere semnificativ statistic mai accentuată a bacteriilor cultivabile de pe dinți, gingie, limbă, mucoasă jugală cu Colgate Total® în comparație cu o pastă de dinți cu fluor, fără componentă 
antibacteriană, la 12 ore după periaj, după 4 săptămâni de utilizare continuă. 

Noul Colgate Total® 
protejează proactiv 
împotriva bacteriilor cu
Zinc Dual și Arginină


