NOVINKA

kteří čteme tyto
informace můžeme trpět
problémy s dásněmi

redukuje krvácení dá sní a ž o 88 %

nová zubní pa sta cogl ate total pro-gum
health pro zdravé zuby a dá sně

Nová zubní pasta Coglate Total Pro-Gum Health
pomáhá předcházet zánětu a sestupu dásní.

hrozba pro zdravé dá sně : zubní pl ak

V životě jsou zdravé dásně základem pro zdravé
zuby. Nicméně jejich zdravotní stav je trvale
ohrožen zubním plakem, který se neustále tvoří
na povrchu zubů.

Zubní pasta prokazatelně redukuje problémy
s dásněmi až o 88% a to díky jejímu dvojímu
mechanismu účinku:

Bakterie plaku produkují látky jako jsou toxiny,které
mohou způsobit zánět dásní. Pokud se neléčí, může
zánět dásní přejít v chronický zápach z úst, sestup
dásní a nakonec může vést ke ztrátě zdravých zubů.

• Je klinicky prokázáno, že působí proti škodlivým
bakteriím, které způsobují problémy s dásněmi
• Pomáhá předcházet zánětům a krvácení dásní

Důležitým signálem onemocnění dásní je krvácení
z dásní. Pokud při čištění zubů vaše dásně krvácejí,
potřebují zvláštní ochranu a vy byste se měli obrátit
na svého zubního lékaře a poradit se s ním.
Kromě pravidelného čištění zubů a používání dentální
nitě byste si měli vybrat zubní pastu, která:
• účinně bojuje proti zubnímu plaku,
• pomáhá předcházet zánětu dásní.

Dlouhotrvající
antibakteriální
účinek

Pomáhá
předcházet
zánětu dásní

Její zklidňující recept s chladícím účinkem funguje
po celý den, posiluje vaše zuby a dásně a udržuje
je zdravé.
zubní pasta
cogl ate total pro-gum health

–

chcete-li chránit va še zuby a dásně
neexistuje ž ádný lepší způsob .

Před

Po

NOVINKA

systém pro kompletní péči
o zuby a dásně

poraďte se sv ým zubním lék aře , které
produkty vám doporučí pro va še potřeby

Zubní pasta
s antibakteriálním
a protizánětlivým
účinkem

Zubní kartáček
pro účinné
odstranění
zubního plaku

Ústní voda
pro další ochranu
proti tvorbě
zubního plaku

Zubní nit
pro každodenní
odstranění plaku
z mezizubních
prostoru

