
Απολάμβαναν 
ένα ζεστό ρόφημα

Απολάμβαναν 
ένα παγωτό

Απολάμβαναν 
ένα κρύο ρόφημα

93 % 94 % 92 %

Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΣ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 
ΣΑΣ ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ;

# Patient Experience Study, EU 2015, PSOS.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.colgate.gr

Τα πιο κοινά ερεθίσματα της ευαισθησίας είναι τα κρύα, ζεστά ή 
σακχαρούχα ροφήματα και φαγητά. Πολλά άτομα που υποφέρουν 
απλά αποφεύγουν αυτά τα ερεθίσματα αλλά εμείς θέλαμε να 
αποδείξουμε ότι δεν χρειάζεται!

Σε μία πρόσφατη έρευνα, άτομα που υποφέρουν από ευαισθησία 
δοκίμασαν την οδοντόκρεμα Colgate® SENSITIVE PRO-RELIEF™. 
Μετά τη χρήση της οδοντόκρεμας Colgate® SENSITIVE PRO-RELIEF™ 
οι περισσότεροι μπορούσαν να απολαύσουν και πάλι φαγητά και 
ροφήματα που συνήθιζαν να αποφεύγουν#.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ  
ΚΑΝΕΙ Η colgATE® SENSITIVE 
Pro-rElIEf™

% των ασθενών που μπορούν να απολαύσουν εμπειρίες που 
κάποτε απέφευγαν 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ* ΛΥΣΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ



2x täglich

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΟΝΤΙΑ;

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΝΙΚΗΣ 
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΑ
Προσπαθήστε να μειώσετε την πρόσληψη όξινων τροφών 
και ανθρακούχων αναψυκτικών που μπορεί να διαβρώσουν 
την επιφάνεια του δοντιού και να προκαλέσουν οδοντινική 
υπερευαισθησία. Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την 
κατανάλωση τροφής ή ποτών πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Η ευαισθησία μπορεί να προκληθεί από επιθετικό βούρτσισμα 
των δοντιών. Βουρτσίστε τα δόντια σας 2 φορές την ημέρα με 
μία μαλακή οδοντόβουρτσα και την Οδοντόκρεμα Colgate® 
SENSITIVE PRO-RELIEF™ με Pro-Argin™.  Η μοναδική Τεχνολογία 
Pro-Argin™ σφραγίζει και καλύπτει τα οδοντινικά σωληνάρια 
για να επιδιορθώσει τα ευαίσθητα δόντια. Όχι μόνο προσφέρει 
ανακούφιση που διαρκεί αλλά επίσης αρχίζει να δρα αμέσως*.

* Για άμεση ανακούφιση από τον 
πόνο εφαρμόστε έως και δύο 
φορές την ημέρα απευθείας με 
το ακροδάχτυλο στο ευαίσθητο 
δόντι και κάντε απαλό μασάζ για 
ένα λεπτό

Τα ανοιχτά σωληνάρια σφραγίζονται, 
κι έτσι επιδιορθώνονται οι 
ευαίσθητες περιοχές των δοντιών 
και προλαμβάνεται ο πόνος της 
ευαισθησίας

Πολλοί ενήλικες υποφέρουν από ευαίσθητα δόντια, γνωστό ως 
οδοντινική υπερευαισθησία. Η κατάσταση αυτή είναι περισσότερο 
κοινή όταν οι επιφάνειες των ριζών είναι εκτεθειμένες λόγω υφίζησης 
των ούλων. 

Η υποκείμενη επιφάνεια των δοντιών λέγεται οδοντίνη, και 
φυσιολογικά καλύπτεται από την αδαμαντίνη και τα ούλα. Η 
οδοντίνη περιέχει μικροσκοπικά σωληνάρια που εκτείνονται 
από την εξωτερική πλευρά μέχρι τα νεύρα. Τα σωληνάρια αυτά 
περιέχουν ένα υγρό που μετακινείται όταν εκτίθεται σε ερεθίσματα 
όπως το κρύο, το ζεστό ή η επαφή, τα οποία διεγείρουν τα νεύρα 
προκαλώντας πόνο και δυσφορία. 

 
Ο πόνος που προκαλείται από την ευαισθησία μπορεί να 
αντιμετωπιστεί εύκολα αλλά είναι σημαντικό πρώτα να αποκλειστεί 
οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκαλεί πόνο. Είναι 
σημαντικό να μιλήσετε με τον οδοντίατρό σας για να το επιβεβαιώσει.

Αδαμαντίνη

Οδοντίνη

Νεύρα

Εκτεθειμένη 
οδοντίνη

Ανοιχτά 
οδοντινικά 
σωληνάρια


