
Stærkere forsvar mod 
bakterier i 24 timer*
Colgate Total® Advanced tandpasta bekæmper 
proaktivt bakterier på tænder, kinder, tandkød 
og tunge i op til 24 timer* og er med til at holde 
hele munden sund.

Den nye zink-amino-teknologi styrker 
mundens naturlige forsvar og giver en 
endnu bedre beskyttelse.*

• Understøtter mundens naturlige forsvar for 
bedre beskyttelse.

• Stærkere forsvar mod bakterier i 24 timer.*

• Sundere og stærkere tandkød.

• Det nye Amino Micellar skummemiddel giver 
en mild men effektiv rengøring og plejer 
mundslimhinden.

NY Colgate® tandpasta, der  
beskytter hele munden

Tal med din tandlæge eller tandplejer om 
vigtigheden af at beskytte hele munden

www.colgate.dk   

Sådan holder du 
hele munden sund

Det skal du vide,
og det kan du gøre

Giver frisk ånde

Giver hvidere 
tænder

Beskytter 
følsomme tænder

Reducerer tandsten

Styrker emaljen

Revitaliserer 
tandkødet

Fjerner plak

Beskytter 
mod karies

DUAL ZINK

Bekæmper bakterier 
proaktivt

Forstærker leveringen 
af Zink

Mildt skummemiddel 
uden SLS
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*Markant bedre reduktion af bakterier på tænder, tunge, kinder og tand-
kød  sammenlignet med ikke-antibakteriel fluortandpasta efter 12 timer 
ved 4 ugers brug.  92
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Colgate Total® Advanced Sensitive Care
• Understøtter mundens naturlige forsvar for bedre 

beskyttelse.
• Mild og uden SLS.

Colgate Total® Advanced Gum Care
• Bekæmper årsagen til tandkødsblødning og 

betændelse.*
• Mild og uden SLS.

Mundpleje i 
samarbejde 
med

* bekæmper plakbakterier, før der opstår blødning og betændelse.



Tandkødssygdom Sunde forhold

Tandrod

Tandkødsrand

Understøttende 
kæbeknogle

Bindevæv holder 
tanden fast i 

kæbeknoglen

Tandkrone 
– hård og 

modstandsdygtig 
tandemalje

Ophobning 
af plak

Tandkødet bliver 
rødt, hævet og 

betændt 

Plak og tandsten
Plak er en film af bak-
terier, som danner sig 
på tanden og kan føre 
til huller i tænderne og 
tandkødssygdom. Hvis 

plakken ikke fjernes, kan 
den blive til tandsten, 

som kun en tandlæge el-
ler tandplejer kan fjerne

Sådan forebygges tandkøds-
sygdom  
• I munden findes millioner af bakterier, som 

klæber sig til tandfladerne, hvor de formerer 
sig hurtigt og bliver til plak.

• Effektiv daglig fjernelse af plak kan forebyg-
ge og vende udviklingen af tidlige stadier af 
tandkødssygdom også kaldet tandkødsbe-
tændelse.

• Effektiv daglig fjernelse af plak er også med til 
at forebygge yderligere skader på den under-
liggende struktur, som støtter tænderne.

Hold hele munden sund  
og få et sundt tandkød  
og sunde tænder
Sammen med din tandlæge eller tandplejer 
kan du holde hele munden sund med effektiv 
mundpleje.  
Med følgende råd kan du få det maksimale ud 
af tandbørstningen:*
• Huller i tænderne kan forebygges med grun-

dig og regelmæssig tandbørstning med en 
fluoridtandpasta.

• Har du tandkødsbetændelse, kan du tale 
med din tandlæge eller tandplejer om at  
anvende en fluortandpasta, som også inde-
holder bakteriehæmmende midler.

• Børst tænder to gange om dagen – inden  
du går i seng og på et andet tidspunkt af 
døgnet.

• Måske skal måden, du børster tænder på, 
justeres af din tandlæge eller tandplejer, så 
du er sikker på at få rengjort alle tandflader 
systematisk.

*Foreningen Danske Tandplejere 

En sund mund kommer af 
sunde tænder og et sundt 
tandkød
• Sunde tænder kan holde hele livet.
• Et sundt tandkød er en væsentlig del af den 

understøttende struktur, som holder tænderne 
på plads. Et sundt tandkød er fast og bløder 
ikke.

• Et sundt tandkød sidder tæt om tænderne og 
fungerer som en tætning, der forhindrer bak-
terier i at samle sig under tandkødsranden.


