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* Statistiskt signifikant större reduktion av bakterier på tänder, tunga, kinder och tandkött med Colgate Total® vs. icke-antibakteriell fluortandkräm efter 4 veckor, 12 timmar efter borstning.
 Referens:  1. Prasad K et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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Vi introducerar
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med Dual-Zink + Arginin

* Statistiskt signifikant större reduktion av bakterier på tänder, tunga, kinder och tandkött med Colgate Total® vs. icke-antibakteriell fluortandkräm efter 4 veckor, 12 timmar efter borstning. 
 Referens:  1. Prasad K et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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*  Statistiskt signifikant större reduktion av bakterier på tänder, tunga, kinder och tandkött med Colgate Total® vs. icke-antibakteriell 
fluortandkräm efter 4 veckor, 12 timmar efter tandborstning. 

 Referens:  1. Prasad K et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).

Nya Colgate Total® med Dual-Zink + Arginin  
bekämpar bakterier på 100% av munnens ytor.1,*



Nya Colgate Total® med Dual-Zink + Arginin. 
Ny teknologi, som arbetar tillsammans med munnens biologiska och kemiska processer.

   Rekommendera en ny banbrytande tandkräm

Nya Colgate Total® verkar på två sätt:

Den försvagar bakterier och kontrollerar biofilm genom att 
binda sig till bakterierna och störa deras metabolism, som är 
avgörande för deras överlevnad och tillväxt.
Förstärker de mjuka vävnadernas naturliga försvar genom att 
skapa en skyddande barriär i hela munnen.

Detta hjälper till att skydda mjuk och hård vävnad mot bakteriell 
adhesion och tillväxt och därmed förebyggs bildandet av  
bakteriereservoarer.
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Förbättrad retention av zink
Laboratorietester visar att Nya Colgate Total® med Dual-Zink + Arginin förbättrar transport, 
penetration och retention av zink i bakteriell biofilm.1

Bilderna visar mängden av zink i biofilmen under konstant salivflöde efter tre olika behandlingar.1,*

Nya Colgate Total®-teknologin kan ha långvarig antibakteriell verkan för effektiv kontroll av biofilmen.
* Masspektrometri-bilder av 10 dagar gammal saliv-biofilm, som först är behandlad med olika tandkräms-uppslamningar och därefter mätt efter en natts bakterietillväxt under konstant artificiellt salivflöde (10 ml/h). 
 Referens:  1. Manus L et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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Hjälp dina patienter att 
få en bättre munhälsa
Nya Colgate Total® ger överlägsen reduktion av 
bakterier jämfört med vanlig fluortandkräm.1,*

*  Statistiskt signifikant större reduktion av bakterier på tänder, tunga, kinder och tandkött med nya Colgate Total® vs. icke-antibakteriell fluortandkräm efter 4 veckor, 12 timmar efter borstning.  
Referens:  1. Prasad K et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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Nya Colgate Total®

med Dual-Zink + 
Arginin ger överlägset, 
proaktivt skydd1,*
mot bakterier



Hjälp dina patienter att få en 
bättre munhälsa
Nya Colgate Total® ger överlägsen  
reduktion av bakterier 12 timmar  
efter tandborstning.1,* 12 timmar

 efter tandborstning*

*  Statistiskt signifikant större reduktion av bakterier på tänder, tunga, kinder och tandkött med nya Colgate Total® vs. icke-antibakteriell fluortandkräm efter 4 veckor, 12 timmar efter borstning.  
Referens:  1. Prasad K et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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Rekommendera en
ny banbrytande teknologi
Nya Colgate Total® med 
Dual-Zink + Arginin ger 
betydande fördelar för 
hela munnen.1

Referens:  1. Clinical and laboratory data on file. Se specifika referenser under varje enskild fördel på efterföljande sidor. 



Nya Colgate Total®  innehåller 1450 ppm F- i 
form av natriumfluorid, som kliniskt doku-
menterat förebygger karies genom att: 

•  Förhindra demineralisering  
och främja remineralisering1

•  Göra tänderna mindre  
mottagliga för syror,  
som orsakar karies1

Referens:  1. Lussi A et al, Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 122, November 2012.

Förebygger 
karies



* Statistiskt signifikant reduktion vs. icke-antibakteriell fluortandkräm (p<0,001).   
 Referens:  1. Delgado E et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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Nya Colgate Total® 
ger större reduktion i gingival-index1,*

* Statistiskt signifikant reduktion vs. icke-antibakteriell fluortandkräm.  
 Referens:  1. Delgado E et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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Nya Colgate Total® 
reducerar överlägset bildandet av tandsten1,*

* Statistiskt signifikant reduktion vs. icke-antibakteriell fluortandkräm (p<0.001).
 Referens:  1. Data on file, Seriwatanachai D et al, Colgate Palmolive Technology Center, Piscataway, September 2016.
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43,5%

55,9%

Nya Colgate Total® ger kliniskt 
dokumenterad reduktion av missfärgningar 1,*
Reduktion i procent vs. icke-whitening tandkräm
6 veckors klinisk studie av fläckborttagning*

* Colgate Total® Whitening 1.450 ppm fluortandkräm.  
 Referens:  1. Data on File, Delgado E et al, Colgate Palmolive Technology Center, Piscataway, February 2017.
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Nya Colgate Total® ger kliniskt dokumenterad 
reduktion av dålig andedräkt i 12 timmar1,*

* Statistiskt signifikant reduktion vs. icke-antibakteriell fluortandkräm 12 timmar efter tandborstning (på kvällen) efter 3 veckors kontinuerlig användning.    
 Referens:  1. Hu D et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A).
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Nya Colgate Total® hjälper till att reparera 
försvagad emalj
Laboratoriestudie

Emalj försvagad av syra från 
födoämnen

Nya Colgate Total® ger kliniskt dokumenterad 
reduktion av dålig andedräkt i 12 timmar1,*

Bilden är förstorad 25.000 gånger (syraetsad)

Eroderad emalj  
(15 sek citronsyra)

Försvagad emalj repareras 
efter tandborstning med 
Nya Colgate Total®

Behandlad emalj
(5 behandlingar)

Bilden är förstorad 25.000 gånger (behandlad)

Skyddar  
emaljen
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Rekommendera Nya Colgate Total® med  
Dual-Zink + Arginin för en bättre munhälsa1,*

* Statistiskt signifikant större reduktion av bakterier på tänder, tunga, kinder och tandkött med Colgate Total® vs. icke-antibakteriell fluortandkräm efter 4 veckor, 12 timmar efter borstning.
 Referens:  1. Prasad K et al, J Clin Dent, 2018;29 (Spec Iss A). SE
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