
Apresentamos uma tecnologia de última geração 
que proporciona uma proteção proativa superior*1 
para auxiliar seus pacientes a alcançarem uma  
Saúde Bucal Completa.

*Redução estatisticamente significativa de bactérias cultiváveis nos dentes, língua, bochecha e gengiva com Colgate Total 12® em comparação com um creme 
dental com flúor não antibacteriano, em 4 semanas, 12 horas após escovação.

Referência: 1.Prasad & Mateo, julho de 2016; relatório interno.

Novo Colgate Total 12® 
com Zinco em dobro + Arginina

O que você diz pode 
fazer toda a diferença

Proteção proativa superior para  
uma Saúde Bucal Completa*¹

Dentes   Língua   Bochecha   Gengiva

Agora você pode indicar uma  
tecnologia de última geração. 



Eles não combatem as bactérias. Imediatamente após a 
escovação, as bactérias rapidamente recolonizam 100% 
da superfície da boca:

Tecidos duros (20%) – Dentes
Tecidos moles (80%) – Língua, Bochecha, Gengiva

Cremes dentais fluoretados regulares* apresentam seus resultados 
limitados a apenas proteção com flúor em apenas 20% da boca.

O Novo Colgate Total 12®  atua de duas formas:
Enfraquece até matar as bactérias do biofilme dental e da saliva, 
ligando-se a elas e interferindo no metabolismo de nutrientes das 
bactérias, que é um processo vital para sua sobrevivência e crescimento.

Fortalece a defesa natural dos tecidos moles, formando 
uma barreira protetora na boca toda. 

Isso ajuda a proteger os tecidos moles e duros contra 
a adesão e recolonização bacteriana, prevenindo 
que colônias de bactérias se formem.

Dentes   Língua   Bochecha    Gengiva

Novo Colgate Total 12® com a  tecnologia Zinco em 
dobro + Arginina combate as bactérias em 100% das 
superfícies da boca.†1
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Tecidos duros (20%) – Dentes
Tecidos moles (80%) – Língua, Bochecha, Gengiva

Dentes   Língua   Bochecha    Gengiva

O Novo Colgate Total 12® demonstrou uma redução superior 
das bactérias, para uma Saúde Bucal Completa†1.

Dentes

Redução bacteriana
38,3%†

Língua

Redução bacteriana
39,7%†

Bochecha

Redução bacteriana
35,4%†

Gengiva

Redução bacteriana
25,9%†

Ajude seus pacientes a alcançarem uma  
Saúde Bucal Completa com o Novo Colgate Total 12®.

O Novo Colgate Total 12® 
demonstrou melhores resultados 
em comparação a um creme 
dental fluoretado regular²:

Em 6 meses

Biofilme dental‡ Gengivite‡

30,1% 26,3%
redução de redução de

*Definido como creme dental não-antibacteriano.
†Melhor redução estatisticamente significativa de bactérias cultiváveis nos dentes, língua, bochecha e gengiva com Colgate Total 12® em comparação com 
um creme dental com flúor não-antibacteriano, em 4 semanas, 12 horas após escovação.
‡p<0.001.

Referências: 1. Prasad & Mateo, julho de 2016; relatório interno. 2.Garcia-Godoy F, março de 2017, relatório interno.



*Redução significativa da placa bacteriana e gengivite em 6 meses, em comparação a um creme dental não-antibacteriano . p<0.001² 

Referência: 1.Arquivo de estudos clínicos e em laboratório. 2. Garcia-Godoy, março de 2017, relatório interno.

Agora você pode indicar uma  
tecnologia de última geração. 
O Novo Colgate Total 12® com a tecnologia 
Zinco em dobro + Arginina oferece benefícios 
abrangentes para toda a boca.¹ 

Empodere seus pacientes a alcançarem uma Saúde Bucal Completa*.   
Novo Colgate Total 12® com a tecnologia Zinco em dobro + Arginina.


