Vi introducerar
ny banbrytande teknologi
som hjälper patienter att få
en bättre munhälsa *
1,

Ny teknologi

Proaktivt skydd* för tänder, tunga, kinder och
tandkött.
* 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).

Vanliga fluortandkrämer* ger endast skydd
för 20 % av munnens ytor
De bekämpar inte bakterier. Omedelbart efter tandborstning re-koloniserar bakterier snabbt på 100 % av
munnens ytor:

Hårdvävnader: (20%) - Tänder
Mjukvävnader:: (80%) - Tunga, kinder, tandkött

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

Tänder Tunga Kinder Tandkött

Den banbrytande teknologin verkar på två sätt:
1

Den försvagar bakterier och kontrollerar biofilm genom att binda
sig till dem och störa deras metabolism, som är avgörande för deras
överlevnad och tillväxt.

Den förstärker de mjuka vävnadernas naturliga försvar genom
att bygga upp en skyddande barriär i hela munnen.

2

Detta hjälper till att skydda mjuk och hård vävnad mot bakteriell adhesion och tillväxt och därmed förebyggs bildandet av
bakteriereservoarer.

Det är dokumenterat att nya Colgate Total®
ger överlägsen bakteriereduktion, som hjälper
patienter att få en bättre munhälsa1,†
Tänder

38,3%†
Bakteriereduktion

Nya Colgate Total®
ger överlägset,
proaktivt skydd1,†
mot bakterier med
Dual-Zink + Arginin

Tunga

39,7%†
Bakteriereduktion

Kinder

35,4%†
Bakteriereduktion

Tandkött

25,9%†
Bakteriereduktion

Rekommendera Nya Colgate Total® till dina patienter
för en bättre munhälsa1,†
Nya Colgate Total® ger överlägsen reduktion i förhållande till
vanlig fluortandkräm2

Efter 6 månader

Plack‡

Tandköttsproblem‡

30,1%
reduktion

26,3%
reduktion

* Definierad som icke-bakteriell tandkräm.

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.
‡	p<0,001.
†

Referenser: 1. Prasad K et al, J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A) 2. Delgado E et al, J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A).

Nu kan du rekommendera en
ny banbrytande teknologi
Nya Colgate Total® med Dual-Zink + Arginin
ger betydande fördelar för hela munnen.1
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Rekommendera Nya Colgate Total® med
Dual-Zink + Arginin till dina patienter för en
bättre munhälsa2,*

* 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 . Clinical and laboratory data on file. 2. Prasad K et al, J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A).
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