


No consultório Em casa

O único programa de tratamento que lhe proporciona um alívio 
imediato* e duradouro e que lhe dá uma protecção contínua

* Alívio imediato obtido com a aplicação directa no dente, durante um minuto.



† Imagens microscópicas in-vitro (CLSM).

Tecnologia Pro-ArginTM –
Reforça o processo reparador natural

Antes†

Os túbulos dentinários 
estão abertos

Depois†

A tecnologia Pro-ArginTM 
desencadeia a oclusão e 
forma uma camada protectora



No consultório…

1. Schiff, T. [et al.]. Am J Dent. 2009; 22 (SpecIss A): 8A-15A.

Utilize antes ou depois dos tratamentos

A pasta dessensibilizante Colgate® Sensitive Pro-Alívio® 
com tecnologia Pro-Argin®:

* Alívio imediato obtido com a aplicação directa no dente, durante um minuto.

Proporciona um alívio imediato* e uma protecção duradoura com apenas uma aplicação1;
É de aplicação rápida e fácil com um aplicador profilático.



… e para utilização 
diária

Ajuda os seus pacientes a manterem o alívio da sensibilidade 
entre as consultas dentárias

Dentífrico Colgate® Sensitive Pro-Alívio®

Com tecnologia Pro-Argin®, comprovada clinicamente, para 
alívio imediato* e duradouro da hipersensibilidade dentinária1.

Escova de dentes Colgate® 360º Sensitive Pro-Alívio®

Com filamentos ultra-suaves, para que o desgaste das 
superfícies da dentina seja significativamente inferior2.

Novo elixir Colgate® Sensitive Pro-Alívio®

Com tecnologia Pro-Argin® para proporcionar um alívio eficaz 
e duradouro da sensibilidade3.

* Alívio imediato obtido com a aplicação directa no dente, durante um minuto.

1. Nathoo, S. [et al.]. Journal of Clinical Dentistry. 2009; 20 (Spec Iss): 123-130. 2. Dados de arquivo. Colgate-Palmolive Company, 2006.
3. Hu, D. [et al.]. Journal of Dentistry. 2013, 41S: 26-33.



Está clinicamente comprovado que o tratamento com Colgate® Sensitive 
Pro-Alívio® é mais eficaz que um tratamento à base de potássio1,*

Início 2 semanas 4 semanas 8 semanas
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Tratamento com 
Colgate® Sensitive 
Pro-Alívio®

Tratamento à base de potássio

Tratamento de controlo negativo

Estudo duplo-cego, realizado durante oito semanas, com grupos paralelos; 118 indivíduos.

* Um tratamento composto por dentífrico com potássio, elixir com potássio e escova de dentes com filamentos macios, de duas semanas.

1. Boneta, A. [et al.]. Journal of Dentistry. 2013, 41S: 42-49.



  

 

Passos simples para o alívio contínuo da sensibilidade, 
para melhorar a satisfação e o conforto dos seus pacientes

FAzEr rASTrEio a todos os pacientes que sofram de hipersensibilidade.

APliCAr a pasta dessensibilizante Colgate® Sensitive Pro-Alívio® a pacientes com 
elevado risco de hipersensibilidade antes ou depois de procedimentos dentários.

rECoMENDAr a utilização diária do dentífrico, da escova de dentes e do elixir 
Colgate® Sensitive Pro-Alívio®, para que o alívio permaneça.

rEgiSTAr a utilização e o feedback dos pacientes sobre a utilização do 
Colgate® Sensitive Pro-Alívio® para visitas futuras.

Utilização em consultório

Utilização em casa



Tecnologia superior dessensibilizante 
fundamentada cientificamente

Eficácia comprovada em vários  
estudos clínicos


