
CÁRIE

O que provoca a cárie 
e como ajudar 
a prevení-la
Os hábitos de 
higiene bucal e 
sua dieta podem 
fazer uma 
grande diferença

O melhor

Dia:

Horário:

Minha próxima consulta:

anticárie da Colgate® está aqui!

Tão avançado que 
reverte lesões 
incipientes de 
cárie em 
quase 50%*

CREME DENTAL

Neutraliza os ácidos antes que eles possam 
danificar os dentes

Fortalece o esmalte com flúor e cálcio para prevenir a 
formação de lesões de cárie

Reverte lesões iniciais de cárie em 50%*

Reduz o aparecimento de novas lesões cavitadas 
de cárie em 20%†

Promove 4x mais remineralização do dente1

°

°
°

°
°
* Comparado com 32% dos cremes dentais com flúor normal. † Resultado obtido a partir de um 
estudo clínico de 2 anos de duração, comparado com um creme dental com flúor normal, ambos com 
1450 ppm de flúor. 1. Cantore R, Petrou I, Lavender S, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A32-A44.



Principais fatores que

a cárie:
DESENCADEIAM 

INGESTÃO DE AÇÚCAR

PERDA DE CÁLCIO

TEMPO

As bactérias cariogênicas, que se 
proliferam no período entre as 
escovações, promovem a 
desmineralização dos dentes – quebram 
os açúcares presentes nos alimentos 
que comemos e bebemos.

Essas bactérias cariogênicas produzem 
ácidos, que podem desmineralizar o 
esmalte dos dentes.

ESCOVE OS DENTES TRÊS VEZES AO DIA, por pelo menos 
2 minutos.

VÁ AO SEU DENTISTA REGULARMENTE  para prevenir 
qualquer problema com antecedência.

USE ENXAGUANTE BUCAL após as refeições para proteção 
adicional contra a cárie.

USE O FIO DENTAL UMA VEZ AO DIA: é a melhor  
ferramenta para remover resíduos da região entre os dentes.

Com os ácidos, o esmalte perde cálcio, resultando em uma 
mancha branca, um estágio inicial e reversível da cárie dentária.

Se não for examinada ou tratada, o processo de cárie dentária 
continuará evoluindo para a cavitação do dente.

PRODUÇÃO 
DE ÁCIDOS

a relação entre dentes, 
bactérias e ácidos do açúcar.

Etapas de higiene bucal 
que ajudam a prevenir a cárie


