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Flúor

APRESENTAMOS O NOVO PADRÃO  
NA PROTECÇÃO CONTRA AS CÁRIES

TESTADO POR 14.000 PESSOAS 
E OITO ANOS DE INVESTIGAÇÃO 
MÉDICA

Flúor

Empenhada 
num futuro sem cáries

Trabalhos científicos citados: 1. Wolff M, Corby P, Klaczany G, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A45-A54. 2. Santarpia P, Lavender 
S, Gittins E, et al. Submitted for publication in Am J Dent. 2013. 3. Cantore R, Petrou I, Lavender S, et al. J Clin Dent. 2013;24 (Spec Iss 
A):A32-A44. 4. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A15-A22. 5. Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T, et al. 
Caries Res 2013;47:582-590.
*Resultados de um estudo sobre remineralização comparativamente a um dentífrico normal com flúor, ambos com 1450 ppm de flúor.
†Resultados de um estudo de seis meses para avaliar as melhorias das cáries no esmalte através do método QLFTM (quantificação da 
fluorescência induzida por luz) comparativamente a um dentífrico normal com flúor, ambos com 1450 ppm de flúor.
‡Resultados de um estudo clínico de dois anos comparativamente a um dentífrico normal com flúor, ambos com 1450 ppm de flúor. 
A QLF é uma marca registada propriedade da Inspektor Research Systems BV.

•	Combate	os	ácidos	 
formados	na	placa	–	 
a	principal	causa	de	cárie1,2

•	Proporciona	uma		 
remineralização	quatro	 
vezes	superior*3

•	Permite	uma	reversão	 
duas	vezes	superior	das	
lesões	recentes	provocadas	
por	cáries†4

•	Reduz	o	aparecimento	 
de	cáries	em	20%	 
em	dois	anos‡5

COMBATE A CAUSA N°1 DAS CÁRIES

Empenhada 
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•	Permite uma reversão
duas vezes superior das
lesões recentes provocadas
por cáries†4

•	Reduz o aparecimento
de cáries em 20%
em dois anos‡5
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Hipersensibilidade dentinária: Colgate Sensitive Pro-Alívio
Colgate Sensitive Pro-Alivio®

Elixir Bucal

Com o uso regular, 
com Tecnologia 
Pro-Argin Elixir forma 
uma barreira 
protetora de longa 
duração na superfície 
da dentina e ajuda a 
bloquear a 
transmissão dos 
estímulos para 
os nervos dentários.

Colgate Sensitive Pro-Alivio®

Dentífrico

A Tecnologia Pro-Argin forma uma 
camada rica de cálcio e minerais na 
superfície da dentina, selando os 
túbulos dentinários abertos e 
ajudando a bloquear o estímulo da 
sensibilidade. De uso diário.

Colgate Sensitive Pro-Alivio®

Escova

Para pacientes com 
dentina exposta  
e hipersensibilidade. 
Filamentos suaves 
para limpeza 
comprovada.Textura 
suave do limpa 
língua e bochechas.

Gengivas: Colgate Total Pro Gengivas Saudáveis
Colgate Total Pro Gengivas Saudáveis

Escova

Escova manual 
para a Higiene 
Oral diária para 
uma remoção 
eficaz da placa 
bacteriana.

Colgate Total Pro Gengivas Saudáveis
Fio Dentário

Fio dentário para a Higiene 
Oral diária para uma remoção 
eficaz da placa bacteriana.

Colgate Total Pro Gengivas Saudáveis
Elixir

Fórmula sem álcool, 
clinicamente 
comprovada, ajuda a 
remover a placa 
bacteriana que pode 
causar problemas de 
gengivas.

Colgate Total Pro Gengivas Saudáveis
Dentífrico

Para a higiene oral diária de
pacientes com, ou em risco de 
problemas associados, tais como 
sangramento gengival ou inchaço 
proporcionando 12 horas de 
proteção.

Colgate Sensitive Pro-Alivio®

Pasta de Polimento  
Dessensibilizante  
com Tecnologia  
Pro-Argin®

Para pacientes com 
hipersensibilidade.
Pode ser utilizado antes, durante 
ou após procedimentos dentários 
tais como a destartarização ou 
curretagem.

O SEU ALIADO EM SAÚDE ORAL

Cáries: Colgate Duraphat

Colgate® Maximum Protection Caries 

Colgate Duraphat
Elixir Bucal

Utilize duas vezes 
por dia, após 
a escovagem 
para a prevenção 
da cárie dentária.

Código ANF: 6909952
 De venda em Farmácia

Colgate 360º Surround
Escova

Concebido para 
remover a placa 
bacteriana, 
independentemente 
da técnica 
de escovagem.

Código ANF: 478688
 De venda em Farmácia

Colgate Duraphat 5000
Dentífrico

Protecção Completa: Colgate Total
Colgate Total
Fio Dentário

Para a higiene oral diária de 
pacientes proporcionando 12 
horas de proteção.

Utilize duas vezes por 
dia, após a escovagem, 
ajuda a manter uma boa 
saúde oral. 
Contém flúor para 
prevenir a cárie dentária.

Concebido para remover 
a placa, independen-
temente da técnica de 
escovagem.

Fio dentário 
para a Higiene 
Oral diária para 
uma remoção 
eficaz da placa 
bacteriana.

Colgate Plax Multiprotección
Elixir Bucal

Colgate Total
Dentífrico

Colgate 360º
Escova

Colgate Duraphat
Suspensão Dental

Fluoreto de sódio 50 mg/ml 
Suspensão dental

Máxima proteção anti-cáries com Neutralizador
de Ácidos de Açúcares

Combate os ácidos a partir dos açúcares nos alimentos
formados na placa – a principal causa de cáries1,2

• Reduz o aparecimento de cáries em 20%†3

Trabalhos científicos citados:

1.  Wolff M, Corby P, Klaczany G, et al. J Clin Dent. 2013;24 (Spec Iss A):A45-A54. 

2.  Santarpia P, Lavender S, Gittins E, et al. Submitted for publication in Am J 

Dent. 2013.

3.  Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T, et al. Caries Res 2013;47:582–590.

†  Resultados de um estudo clínico de 2 anos versus um dentífrico com fluor 

convencional, ambos com 1450 ppm de flúor.
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