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Behöver du hela tiden tänka på vad du äter och drick-
er? Och undviker du söt, kall och varm mat och dryck?

Då lider du förmodligen av ilningar i tänderna.

Ilningar är ett vanligt tillstånd. Det uppstår när tand-
köttet drar sig tillbaka och rotytan blottläggs. Från 
rotens yta går många mikroskopiska dentinkanaler 
till tandens inre där nerverna finns. De fina dentinka-
nalerna innehåller en vätska som lätt kommer i rörelse 
när den utsätts för kallt, varmt eller sött eller då tand-
en vidrörs. Rörelserna retar nerverna och ger upphov 
till obehag eller ilande smärta.

Ilningar i tänderna är ofta smärtsamma, men de kan 
lindras med den rätta tandkrämen.
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Vad är ilningar i 
TÄNDERNA? 
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Öppna dentin- 
kanaler blockeras 
och den blottade 
rotytan förseglas, så att 
ilningar inte kan utlösas.

Colgate® Sensitive PRO-Relief™ tand-
kräm hjälper dig att bli av med ilningarna.

Colgate® Sensitive PRO-Relief™ tandkräm innehåller en 
unik Pro-Argin™-teknik. Den blockerar och tätar öppna 
dentinkanaler med ett kalkhaltigt skikt som bildar en 
barriär och lindrar ilningarna i tänderna. Inte nog med 
att den ger långvarig lindring. Den börjar även fungera 
ögonblickligen.*,1,2

Borsta två gånger om dagen med Colgate® Sensitive 
PRO-Relief™ tandkräm och en tandborste med mjuka 
borststrån för långvarig smärtlindring. Behöver du  
omedelbar lindring, kan du med ett finger lägga en klick 
tandkräm direkt på de känsliga tandytorna och massera 
försiktigt i en minut.

 ANVÄND en  
liten mängd 
på en finger–
topp.

1 LÄGG på tand-
krämen på de 
känsliga tand-
områdena.

2 MASSERA  
försiktigt i  
en minut.
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Hur kan ilningar i  
TÄNDERNA LINDRAS?



I en studie prövade 556 patienter – som alla hade ilning-
ar i tänderna – Colgate® Sensitive PRO-relief™ tandkräm.

Efter att ha använt tandkrämen dagligen i två veckor 
kunde mer än 90 procent återigen njuta av sådan mat 
och dryck som de tidigare hade undvikit.3

Upplev skillnaden och befria dig själv från ilningar i tän-
derna med Colgate® Sensitive PRO-Relief™ tandkräm. 

Finns i två varianter, båda baserade på den unika  
PRO-Argin™-tekniken:

1) Nathoo S et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123 –130. 2) Hamlin D, et al. 
Am J dent. 2012;25:146-152  3) Patient Experience Program, EU 2015, IPSOS. 
A product with identical formula was put to the test for this survey.
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