Citlivé zuby
Obnažené zubní
krčky

Hypersenzitivita dentinu
spojená s bolestí

Obnažené zubní krčky:
riziko vzniku abraze, citlivosti
a kazu dentinu

Hypersenzitivita
způsobená otevřenými
dentinovými tubuly

Abraze

Citlivost

Kaz dentinu

Dentinové tubuly

Technologie

Technologie

AMINFLUORIDY

PRO-ARGIN™ TECHNOLOGIE
Před
Otevřené
dentinové
tubuly

Léze dentinu

Po
Uzávěr
dentinových
tubulů

Remineralizace dentinu

Ochrana obnažených zubních krčků
podporou remineralizačních procesů

	Vytvoření ochranné vrstvy odolné vůči
kyselinám pro dlouhotrvající úlevu
od bolesti

Ochrana před vznikem kazu v oblasti
krčku zubu

	
Uzavření dentinových tubulů materiálem,
který je podobný dentinu

Řešení

Řešení

Komplexní ochrana obnažených
zubních krčků a úleva od citlivých zubů

Okamžitá* a dlouhotrvající úleva
od bolesti způsobené hypersenzitivitou dentinu

SENSITIVE PLUS

SENSITIVE PROFESSIONAL™

NOVINKA

0483

*

Pro okamžitou úlevu aplikujte dvakrát denně po dobu 60 sekund přímo na citlivý zub krouživým pohybem (Nathoo S et al. J Clint Dent 2009; 20 (Spec Iss):123–130)
COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol. s r. o., River Garden II, Rohanské nábreží 678/23, 186 00 Praha 8-Karlín, Česká republika

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
REPAIR & PREVENT
Okamžitá* úleva od bolesti citlivých zubů a prevence onemocnění dásní

NOVINKA

ÚLEVA
Pro-Argin® Technologie

PREVENCE
Oxid a citrát zinečnatý

Pečetí a uzavírá otevřené dentinové tubuly

Posiluje dásně
Pomáhá předcházet ústupu dásní

Okamžitá úleva od bolesti citlivých zubů
Dlouhotrvající úleva od bolesti citlivých zubů

Předchází vzniku další bolesti citlivých zubů

SENSITIVE PROFESSIONAL™

Indikace

*

SENSITIVE PLUS

SENSITIVE PROFESSIONAL™

REPAIR & PREVENT

•O
 bnažené zubní krčky,
citlivost a riziko abraze
a kazu dentinu.

•H
 ypersenzitivita dentinu, potřeba
okamžité a dlouhotrvající úlevy
od bolesti citlivých zubů.

•H
 ypersenzitivita dentinu, potřeba
okamžité a dlouhotrvající úlevy
od bolesti, riziko ústupu dásní.

Zubní pasta
Obsah fluoridu 1 400 ppm
• Aminufluorid Olaflur

Zubní pasta
Obsah fluoridu 1 450 ppm
• 8 % arginin
• Uhličitan vápenatý
• Monofluorofosforečnan sodný
Ústní voda
Obsah fluoridu 250 ppm
• Aminfluorid Olaflur
• Fluorid sodný
• 0,8% arginin + PVM/MA kopolymer

Zubní pasta
Obsah fluoridu 1 450 ppm
• 8 % arginin
• Oxid a citrát zinečnatý
• Uhličitan vápenatý
• Monofluorofosforečnan sodný

• Okamžitá úleva od bolesti.*
• Dlouhotrvající úleva od bolesti.**
• Ochrana před zubním kazem.

• Okamžitá úleva od bolesti.*
• Dlouhotrvající úleva od bolesti.**
• Posiluje dásně a a chrání před
ústupem dásní.
• Ochrana před zubním kazem.

Účinné
látky

Ústní voda
Obsah fluoridu 250 ppm
• Aminufluorid Olaflur
• Fluorid draselný

Výhody
produktu

• Ochrana před kazem
dentinu a jeho další ztrátou.
• Ochrana před občasnou
citlivostí zubů.
• Šetrné čištění.

Při aplikaci koncem prstu přímo na citlivý zub po dobu 60 sekund. ** Při pravidelném čištění zubů dvakrát denně.

