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Uncontrolled biofilms release
proteases that
og bakterieangreb
weaken gums, leading to more severe gingivitis.
Ukontrolleret biofilm frigiver proteaser,
som svækker tandkødet, hvilket fører til
mere alvorlige tandkødsproblemer

Bundet bakteriel
biofilm

Biofilm binds the cells that shed and s
bacteria to the whole mouth.

Biofilmen binder de celler, som afstøder
og spreder bakterier til hele munden

Colgate Total® with unique
Dual-Zinc + Arginine:

Vedvarende kontrol af biofilm er vigtigt for at mindske skade. Almindelig fluoridtandpasta◊ giver kun begrænset kontrol, hvormed biofilm kan øges i tæthed og
vokse ukontrolleret mellem hver tandbørstning.

•Begrænset
Delivers superior biofilm control for up to 12 hours*,#1,2,3
kontrol
•Efter
Protects
all mouth surfaces from biofilm damage+3
tandbørstning
med almindelig
fluoridtandpasta
gendannes en
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Fluorescerende mikroskopibilleder af in vitro undersøgelse. Bakteriel biofilm behandlet i 2 minutter med ikke-antibakteriel fluoridtandpasta-opslæmning, efterfulgt af en 12 timers genvækstperiode.3

Ny Colgate Total® Advanced med
Zink-Amino teknologi
Den nye Zink-Amino teknologi består af Dual Zink + Arginin og et mildt Amino Micellar
skummemiddelsystem uden SLS. Den forstærker din munds naturlige forsvar for endnu
bedre* beskyttelse. Colgate Total® Advanced tandpasta giver avanceret beskyttelse mod
almindelige orale sundhedsproblemer, før de opstår.1,2
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Dual Zink + Arginin giver overlegen biofilmkontrol i 12 timer3-5,¶
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Nedbryder biofilmen
og reducerer biomassen
væsentligt3,‡

Hæmning
Aktiv kontrol med
Dual Zink + Arginin.
Hæmmer bakteriegenvækst overlegent
efter 12 timer3,µ

Fluoroscerende mikroskopibilleder af in vitro undersøgelse. Bakteriel biofilm behandlet i 2 minutter med Dual-Zinc+Arginin tandpastaopslæmning, efterfulgt af en 12-timers genvækstperiode.3

Klinisk dokumentation for hvordan
Colgate Total®Advanced beskytter hele
munden mod biofilmskade
Færre bakterier i hele munden efter 4 uger sammenlignet med en almindelig
fluoridtandpasta.1, ∆
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Ny Colgate Total® Advanced støtter i tillæg skånsomt mundens
beskyttende barriere
Det nye Amino Micellar skummemiddelsystem bestående af tauratog betainbaseret skummemiddel er
specielt formuleret til at generere et
cremet tæt skum for en behagelig
oplevelse.6

Det nye skummemiddelsystem
danner et skum, som er skånsomt
ved mundens væv7,10,#, samtidig
med at produktets effektivitet
opretholdes.1,2

Tandlæger og tandplejere anbefaler produkter med alternativt skummemiddel til patienter med særlige behov^, f.eks.:
• Recidiverende apther
• Lichen planus

• Oral candidiasis
• Hyposalivation

∆

Ny Colgate Total® Advanced er blid
over for det orale væv8 og giver en stærk
bakteriekontrol10
Colgate Total® Advanced viser minimal
påvirkning af oralt væv’s levedygtighed***

Stærkere forsvar mod bakterier sammenlignet med andre SLS-fri tandpastaer****
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*** Som målt ved in vitro laboratorietest ved brug af EpiOralTM 3D model oralt væv
eksponeret i 2 minutter for produkterne og 1% Triton X-100 (et reference skummemiddel)
som positiv kontrol. Det er vist, at væv behandlet med Colgate Total®Advanced opretholdte den største levedygtighed (100%) efterfulgt af Zendium Classic (91%), begge
værende signifikant mere levedygtige end væv behandlet med Triton X-100 (p<0.0001).7

****Som målt in vitro på behandlet oral biofilm. Resultaterne er baseret på et gennemsnit
af 3 biofilm per behandling. Grafen viser sammenligningen af antibakteriel effekt for
Colgate Total® Advanced med Dual-Zink + Arginin med to kommercielt tilgængelige
SLS-fri tandpastaer. Colgate Total® Advanced gav signifikant reduktion i biofilms levedygtighed relativ til Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic. Ingen signifikant
forskel blev målt mellem Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic.8
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Colgate Total® Advanced giver betydelige
fordele for hele munden
Klinisk dokumenteret effekt sammenlignet med en ikke-antibakteriel fluoridtandpasta
på følgende områder:

Plak2,∞

-22.8%

Gingivitis2, ∞

-27.4%

Tandsten11,≈

-40.1%

Dårlig ånde12, ∫, **

-30.8%

Caries: 1450 ppm fluorid er klinisk dokumenteret til at forebygge caries13

OGSÅ TILGÆNGELIG:
Colgate Total® Advanced
Gum Care - Bekæmper
årsagen til tandkødsblødning
og betændelse.Ω

• Bekæmper bakterier i hele munden i 12 timer
(tænder, tunge, kinder og tandkød)1,∆
• Beskytter hele munden mod biofilmskade2-11-12,**
• Amino Micellar skummemiddelsystem danner et nyt
skum, som er skånsomt ved mundens væv7,10,#, samtidig
med at produktets effektivitet opretholdes4,5

*Sammenlignet med en ikke antibakteriel fluoridtandpasta, ved kontinuerligt brug. § Læs mere på https://www.colgate.dk/power-of-optimism/faq & Ved tandbørstning 2x daglig og 4 ugers kontinuerlig brug. ◊
Defineret som ikke antibakteriel tandpasta. **Statistisk signifikant reduktion vs ikke antibakteriel fluoridtandpasta. ¶ Colgate Total giver overlegen in vitro levering, penetration og retention af Zink via Arginin
teknologi for biomassereduktion versus Zink-kontrol-tandpasta og 12 timer biofilm hæmning vs ikke antibakteriel fluorid tandpasta. † Massespektrometribilleder af 10-dages saliva biofilm behandlet én gang med
tandpastaopslæmning og gengroet natten over under konstant kunstig spytstrøm (10 ml/time). ‡ In vitro forsøg. Konfokale billeder af etablerede 40-timers saliva biofilm dyrket in vitro under flow og derefter behandlet
én gang i 2 minutter med vandkontrol (øverst) eller Dual-Zink + arginin teknologi (nederst). µ In vitro forsøg. Bakterielle biofilm afbilledet efter en behandling med enten ikke antibakteriel fluoridtandpasta eller Dual Zink
+ Arginin tandpastaopslæmning efterfulgt af en 12-timers genvækst periode. ∆ Statistisk signifikant større reduktion af kultiverbare bakterier på tænder, tunge, kinder og tandkød med Colgate Total Advanced versus en
ikke antibakteriel fluoridtandpasta efter 4 uger, målt 12 timer efter tandbørstning. # Baseret på laboratorietest ^Data on file Dental Advisory Network insights UK 2021, og Mindlab insights DK 2021 ∞ Statistisk signifikant
reduktion vs ikke antibakteriel fluoridtandpasta efter 6 måneder. ≈ Statistisk signifikant reduktion vs ikke-antibakteriel fluoridtandpasta. Resultater efter 12 ugers, p<0.001. ∫ Patienter børstede kontinuerligt i 3 uger. Resultater
målt 12 timer efter tandbørstning. Ω Bekæmper plakbakterier før der opstår blødning og betændelse
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