
Colgate Total®

Защо се задоволявате с 20%,  
когато можете да защитите 100%  

от повърхностите в устата? 1

Уникалната и́ технология с   
Удължено Освобождаване ви 
предоставя защита на 100%  
от повърхностите в устата.

Прилепва към повърхностите на твърдите и 
меките тъкани в продължение на 12 часа, дори 
след прием на храна и напитки 3,4,5

Помага да се контролира общото ниво 
на бактерии, за да се намали повторното 
разрастване на плака5,†

Предпазва от най-често срещаните проблеми 
със зъбите: кариеси, плака, проблеми с венците, 
чувствителни зъби, зъбен камък, емайл, 
оцветяване, лош дъх6

Colgate Total®

Попитайте вашия зъболекар за важността
от защита на цялата уста.
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* дефинирано като 12-часова антибактериална защита за зъбите, езика, бузите и венците.
+ дефинирана като флуоридна паста за зъби без антибактериална защита

Препоръчано от 
Българския Зъболекарски Съюз



Разберете какво прави 
Colgate Total® различна.

ЗЪБИ
ЕЗИК БУЗИ

ВЕНЦИ

Бактериалната плака е в основата на  
най-често срещаните дентални проблеми, 

заболявания на венците и кариес.
Важно е да се използва паста за зъби,  

която предлага защита на цялата уста.*1

Затова е необходимо да използвате 
паста за зъби, която предлага 

защита на цялата уста.*

Colgate Total® прилепва към  
зъбите, езика, бузите и венците.3

За защита* на 100% от повърхностите в устата.1

Обикновените пасти за зъби* са разработени
за защита на вашите зъби, които съставляват  

само 20% от вашата уста.2

Останалата част на устата е мека тъкан,
където също се развиват бактерии.

Тези бактерии могат да действат като  
резервоар за повторно разрастване на плака  

по зъбите и венците след миене на зъби.
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