
A MARCA* MAIS RECOMENDADA POR DENTISTAS
*Marca de grande consumo

Nº

* Nome:

* Morada:

* Código Postal/Localidade:

* Tel./Tlm.:

Data de nascimento:

*Frase

* Nº.B.I.:

* E-mail:

Promoção válida de 1 a 31 de Maio de 2018 (data do carimbo dos CTT). Não se aceitam fotocópias dos documentos a enviar. Não 
serão atribuídos prémios a Comerciantes ou Grupos de Consumidores. A Colgate Palmolive Unipessoal, Lda., proprietária da 
marca Colgate, garante a confidencialidade dos seus dados pessoais. Os nomes dos vencedores, poderão ser tornados públicos. 
O fornecimento dos dados pessoais é facultativo mas só serão consideradas as respostas com todos os campos * preenchidos. Os 
dados recolhidos são processados e destinam-se ao tratamento desta promoção, fins estatísticos e futura correspondência da 
Colgate Palmolive, Unipessoal, Lda., sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso, retificação e eliminação dos mesmos, 
dirigindo-se para o efeito a: Colgate Palmolive, Assuntos do Consumidor, Lagoas Park, Edificio 15, 3º Piso 2740-262 Porto Salvo. 
Se não desejar que os seus dados sejam usados para outras ações promocionais, indique com uma cruz:

Escreva uma frase criativa que inclua as palavras “Dentista” e “Colgate”.
Compre 2 produtos Colgate e envie o comprovativo de compra, juntam-
ente com este folheto para Colgate - Palmolive, Lagoas Park, Edificio 15, 
3º Piso 2740-262 Porto Salvo ou participe em promo.colgate.pt

As 6 frases mais criativas ganham uma consulta grátis.

Promoção Exclusiva nas lojas Pingo Doce de 1 a 31 de Maio de 2018.
Consulte o regulamento em promo.colgate.pt



Dentífrico Colgate® Maximum Protection Caries
O primeiro e único dentífrico familiar com uma fórmula que combate 
diretamente a causa número 1 das cáries.
A sua fórmula patenteada com a tecnologia “Neutralizador de Ácidos 
de Açúcares™” ajuda a neutralizar a ação de ácidos dos açúcares presentes
na placa bacteriana, antes de se tornarem prejudiciais para os dentes.

Contém uma fórmula exclusiva com Pro-Argin®, uma tecnologia usada por 
dentistas nos seus pacientes que sela os túbulos dentinários, ajudando
a bloquear os canais que comunicam com o nervo do dente 
e proporcionando um alívio imediato* e duradouro.

Gama Colgate® Sensitive PRO-Alívio® 
 

* Quando é aplicado em todos os dentes sensíveis durante 1 minuto. 
CE0483 Dispositivo médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

Estudo 2015 Portugal: DentBizz Consulting / Simposium

CÁRIES
DESCUBRA O NOVO COLGATE TOTAL HÁLITO SEGURO

Para um hálito fresco
e uma boca mais saudável

AJUDA A COMBATER O SANGRAMENTO DAS GENGIVAS ATÉ 88%

COMECE A COMBATER OS SINTOMAS HOJE

ALÍVIO IMEDIATO* E DURADOURO DA SENSIBILIDADE DENTÁRIA

A NOSSA TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA CONTRA AS CÁRIES

Fórmula com 
micropartículas 

Soluções de Saúde Oral Avançada

Estudo 2015 Portugal: DentBizz Consulting / Simposium

SENSIBILIDADE

COMO IDENTIFICAR PROBLEMAS DE GENGIVAS?

IRRITAÇÃO DAS GENGIVAS
Se as suas gengivas estão vermelhas ou inchadas, é um sintoma 
de irritação das gengivas.

SANGRAMENTO DAS GENGIVAS
Gengivas que sangram é normalmente o primeiro sinal de 
que algo não está bem.

RECESSÃO DAS GENGIVAS
Quando as suas gengivas começam a regredir está na fase 
de uma possível periodontite. Uma condição que pode 
levar a uma eventual perda de dentes. 

Soluções de Saúde Oral AvançadaSoluções de Saúde Oral AvançadaSoluções de Saúde Oral Avançada

GENGIVASHÁLITO SEGURO

Colgate® Total® Pro Gengivas Saudáveis
Um sistema completo para proteger a saúde das suas gengivas. Tem uma 
fórmula exclusiva que combate a placa bacteriana e reduz a inflamação das 
gengivas ao longo do dia, tornando as gengivas e os dentes mais saudáveis.
 

A sua fórmula avançada com micropartículas contém um sistema único que 
adere à sua boca para ajudar a combater problemas como a placa bacteriana 
e os problemas das gengivas durante 12 horas. 

TEM PROBLEMAS DE MAU HÁLITO? 

Calcula-se que aproximadamente 40% da população sofre ou poderá vir a 
sofrer de halitose crónica.
Este problema poderá ter várias causas, incluindo:

     •Higiene oral inadequada (escovagem deficiente e falta do uso do fio 
dentário)
     •Problema de Gengivas
     •Ingestão de certos alimentos como, por exemplo, alho ou cebola
     •Tabaco e/ou produtos alcoólicos
     •Boca seca
     

O Complexo OdorNeutraliser
ajuda a neutralizar as bactérias
responsáveis pelo mau hálito  
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