Μην αφήνετε τους
ασθενείς με ευαισθησία
να συμβιβαστούν με
τίποτα λιγότερο.

Προτείνετε μια λύση ανώτερης†
τεχνολογίας που αναστέλλει τον πόνο1,2
Άμεση ανακούφιση1,*

60.5% μείωση του πόνου

‡

αμέσως μετά την εφαρμογή.

Ανακούφιση που διαρκεί2,§

80.5% μείωση του πόνου

‡

σε 8 εβδομάδες.

Προτείνετε άμεση1,* ανακούφιση που διαρκεί2,§ με
Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief

Η τεχνολογία PRO-ARGIN φράσσει αποτελεσματικά τα
ανοικτά οδοντινικά σωληνάρια3
Γιατί να συμβιβαστείτε
με κάτι λιγότερο όταν
πρόκειται για την
ευαισθησία;
•	Ανταγωνιστική τεχνολογία
προσφέρει μόνο 67% φραγή3
των οδοντινικών σωληναρίων,
επιτρέποντας την ενεργοποίηση
των νεύρων με αποτέλεσμα
τον πόνο.

Η αποτελεσματικότητα της Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief βασίζεται στην PRO-ARGIN
τεχνολογία η οποία αποτελείται από αργινίνη και ασβέστιο από το ανθρακικό ασβέστιο. Ως
αποτέλεσμα δημιουργείται ένα στρώμα πλούσιο σε ασβέστιο στην αυχενική περιοχή του δοντιού
το οποίο φράσσει τα ανοικτά οδοντινικά σωληνάρια, αναστέλλοντας τον πόνο - άμεσα.1,*

33%

των οδοντινικών
σωληναρίων
παραμένουν
εκτεθειμένα με
ανταγωνιστική
τεχνολογία3

Η τεχνολογία Pro-Argin ενώνεται με την
επιφάνεια της αδαμαντίνης σαν μαγνήτης και
σχηματίζει ένα ανθεκτικό στρώμα από ασβέστιο
για ανακούφιση που διαρκεί§

Σημαντική εισχώρηση σε βάθος βοηθά στη φραγή των
οδοντινικών σωληναρίων3

Τεχνολογία
Pro-Argin

Παρέχει μία ανώτερη τεχνολογία φραγής
των οδοντινικών σωληναρίων3,4,~

91%

φραγή των
οδοντινικών
σωληναρίων με την
Colgate® SENSITIVE
INSTANT* Relief3

Προτείνετε μια
οδοντόκρεμα για την
ευαισθησία που να παρέχει
μεγαλύτερη φραγή των
οδοντινικών σωληναρίων.
Ανώτερη φραγή των
		 οδοντινικών
		σωληναρίων3,**,#

91
%
φραγή

Με άμεση1,* ανακούφιση που
διαρκεί2,§

67
%
φραγή

#

#

vs
Colgate® SENSITIVE
INSTANT Relief

Stannous fluoride /
sodium fluoride technology

88
%
φραγή

50
%
φραγή

#

#

60.5%

vs
Colgate® SENSITIVE
INSTANT Relief

Άμεση1,* ανακούφιση που
διαρκεί από την πρώτη
χρήση βελτίωση

Ανακούφιση από τον
πόνο που διαρκεί2,§ με

80.5%

μείωση έπειτα από 8
εβδομάδες

Τεχνολογία με Novamin /
φθοριούχο νάτριο

Προτείνετε άμεση* ανακούφιση που διαρκεί2,§ με
Colgate® SENSITIVE INSTANT1,* Relief

Έχετε ασθενείς με οδοντινική
υπερευαισθησία + προβλήματα ούλων?
Τώρα μπορείτε να προτείνετε μια οδοντόκρεμα και για τα δύο.

Πάνω από 25% μείωση σε προβλήματα ούλων5,†† έπειτα από 6 μήνες με
την Colgate® SENSITIVE INSTANT* Relief Repair & Prevent
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Άμεση* ανακούφιση1,2
που διαρκεί§ από τον
πόνο της ευαισθησίας1,2

25.8%
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Κοινή φθοριούχος οδοντόκρεµα

Κοινή φθοριούχος οδοντόκρεµα

Colgate® SENSITIVE INSTANT* Relief Repair & Prevent

Κοινή φθοριούχος οδοντόκρεµα

Colgate® SENSITIVE INSTANT* Relief Repair & Prevent

Colgate® SENSITIVE INSTANT* Relief Repair & Prevent

	Ο ψευδάργυρος βοηθά στην ενδυνάμωση των ούλων και στην πρόληψη της
υποχώρησης των ούλων, μία κύρια αιτία της μελλοντικής ευαισθησίας5
Πάνω από 25% μείωση στα προβλήματα των ούλων έπειτα από 6 μήνες5,††
Δεν περιέχει Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Προτείνετε στους ασθενείς σας ανώτερη† τεχνολογία που αναστέλλει τον πόνο1,2

PS 3954

*Για άμεση ανακούφιση, εφαρμόστε απευθείας στο ευαίσθητο δόντι με την άκρη του δαχτύλου σας και κάντε απαλό μασάζ για 1 λεπτό. **συγκριτικά με ανταγωνιστική τεχνολογία με φθοριούχο κασσίτερο/φθοριούχο
νάτριο.~συγκριτικά με ανταγωνιστικές τεχνολογίες με φθοριούχο κασσίτερο/φθοριούχο νάτριο και novamin/φθοριούχο νάτριο.†συγκριτικά με 2% ιόντα καλίου. ‡συγκριτικά με το σημείο αναφοράς από δοκιμή
με φύσημα αέρα, p<0.05. §Ανακούφιση που διαρκεί με συνεχές βούρτσισμα 2 φορές την ημέρα. #Μελέτη in-vitro, πραγματική ομοεστιακή απεικόνιση μετά από 5 θεραπείες. ††Συγκριτικά με μία κοινή φθοριούχο
οδοντόκρεμα.
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