
Είστε έτοιμοι να αναβαθμίσετε τη 
Συνολική Στοματική Υγεία*;

Τεχνολογία νέας γενιάς που προστατεύει ενεργά ενάντια 
στα βακτήρια σε δόντια, γλώσσα, παρειές και ούλα. *1

* Στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση καλλιεργήσιμων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, μάγουλα και ούλα με Colgate 
Total® συγκριτικά με μη αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα σε 4 εβδομάδες, 12 ώρες μετά το βούρτσισμα.

Αναφορά: 1. Prasad K, J Clin Dent, Αύγουστος 2018. 

Μάθετε περισσότερα για τη Νέα Colgate Total®

Αναβαθμίστε τη   
Συνολική Στοματική Υγεία* με τη 
νέα Colgate Total®

* Στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση καλλιεργήσιμων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρειές και ούλα με Colgate 
Total συγκριτικά με μη αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα σε 4 εβδομάδες, 12 ώρες μετά το βούρτσισμα.

Καλές πρακτικές στοματικής υγείας για 
ένα πιο υγιές στόμα

 D Βουρτσίστε τα δόντια σας τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως  με 
μια φθοριούχο οδοντόκρεμα για τουλάχιστον δύο λεπτά, ειδικά 
το πρωί που ξυπνάτε και πριν κοιμηθείτε. 

 D Χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμα με αντιμικροβιακό παράγοντα για 
προστατεύετε ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα.

 D Χρησιμοποιείτε νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια καθημερινά- 
κυρίως πριν κοιμηθείτε.

 D Να επισκέπτεστε συχνά τον οδοντίατρό σας για εξέταση και 
επαγγελματικό καθαρισμό.

 D Όταν επιλέγετε σνακ, προτιμήστε θρεπτικές τροφές όπως τυρί, 
ωμά λαχανικά, απλό γιαούρτι ή φρούτα.

 D Θυμηθείτε ότι φαγητά υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη δεν 
πρέπει να καταναλώνονται συχνά.



Ξεκινήστε να προστατεύετε το 
100% των επιφανειών του στόματός 
σας με τη Νέα Colgate Total®*1

•	 Καταπολεμήστε τα βακτήρια σε δόντια, γλώσσα, παρειές 
και ούλα*1

•	 Αποκτήστε ένα προστατευτικό στρώμα ενάντια στα 
βακτήρια στο 100% των επιφανειών του στόματος*1

•	 Προστατεύστε συνολικά το στόμα σας για 12 ώρες*1

Η Νέα Colgate Total® ανανεώθηκε. Με τεχνολογία νέας 
γενιάς, προστατεύει ενεργά ενάντια στα βακτήρια για 
Συνολική Στοματική Υγεία*

* Στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση καλλιεργήσιμων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρειές και ούλα με Colgate 
Total συγκριτικά με μη αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα σε 4 εβδομάδες, 12 ώρες μετά το βούρτσισμα. 

Αναφορά: 1. Prasad K, J Clin Dent,Αύγουστος 2018.

Τα βακτήρια 
αναπτύσσονται 
στο  100% των 
επιφανειών 
του στόματος

Δόντια

Γλώσσα

Παρειές

Ούλα

80 % 
των επιφανειών 
του στόματος 
είναι μαλακοί 
ιστοί

20 %  
των επιφανειών 
του στόματος

Το βούρτσισμα δύο φορές 
ημερησίως με τη Νέα Colgate 
Total® προσφέρει βέλτιστα 
οφέλη σε ολόκληρο το στόμα2
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&συγκριτικά με μη-αντιμικροβιακή κοινή φθοριούχο οδοντόκρεμα. † με συνεχή χρήση.
‡συγκριτικά με μη-λευκαντική οδοντόκρεμα. §συγκριτικά με μη-αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα με 
συνεχή χρήση για 3 εβδομάδες.. 

Αναφορά : 2. Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα από αρχείο.

Με τη Νέα Colgate Total® μπορείτε να:

 D Καταπολεμήσετε ενεργά τα βακτήρια για να μειώσετε ακόμη 
περισσότερο την πλάκα, την ουλίτιδα και το σχηματισμό τρυγίας&

 D Εξασφαλίσετε αποτελεσματική, μακροπρόθεσμη προστασία 
από την ευαισθησία† με σφράγιση των μικροσκοπικών οπών 
της εκτεθειμένης οδοντίνης

 D Μειώσετε τις χρώσεις στην επιφάνεια των δοντιών ώστε να 
βελτιώσετε το αποτέλεσμα της λεύκανσης‡

 D Εξουδετερώσετε άμεσα τις οσμές που συνδέονται με την 
κακοσμία και να διατηρήσετε την αναπνοή σας δροσερή 
πάνω από 12 ώρες§

 D Αποφύγετε την τερηδόνα και τις κοιλότητες που 
δημιουργούνται από ζαχαρούχα τρόφιμα και ποτά

 D Βοηθήσετε την επαναδιόρθωση και την επαναλάτωση του 
αποδυναμωμένου σμάλτου και να προστατεύσετε τα δόντια 
σας από τα σάκχαρα και τα οξέα των τροφών


