
A Colgate responde
às suas questões sobre Saúde Oral,

24h por dia em colgate.pt/saudeoral

Participe e ganhe 
um kit de produtos Colgate*

*Limitado às primeiras 500 participações.
Imagem representativa, pode não corresponder ao kit final.

Escreva uma frase criativa que inclua as palavras “Colgate” e “Saúde Oral”. Compre 2 
produtos Colgate, junte o talão de compra a este folheto e envie para Colgate-Palmolive, 
Lagoas Park, Edifício 15, 3º Piso 2740-262 Porto Salvo ou participe em promo.colgate.pt. 
As 6 frases mais criativas ganham um cartão Simplificare Denti da Generali.
Para mais informações sobre o seguro consulte: https://ww6.generali.pt/generali/pt/particulares/para-si-e-a-sua-familia/generali-saude-simplificare.html

Promoção exclusiva nas lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom dia, 
de 2 de Março a 1 de Abril de 2020.

PREENCHA COM LETRAS MAIÚSCULAS (os campos com * são de preenchimento obrigatório para se habilitar ao prémio)

* Nome:

* Morada:

* NIF:

* Nº. CC:

* Código Postal/Localidade:

* Tel./Tlm.:

* E-mail:

* Data de nascimento:

* Frase:

Passatempo válido 2 de Março a 1 de Abril de 2020 (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 promocional da Colgate-Palmolive, 
Unipessoal, Lda., sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso, rectificação 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. Aceito que os meus dados sejam 
usados pela Colgate-Palmolive, Unipessoal, Lda., para os fins anteriormente indicados bem como para outros fins promocionais:      
Para mais informações sobre o modo como processamos e protegemos os seus dados, veja a nossa Política de Privacidade: 
http://colgatepalmolive.pt/legal-privacy-policy/ 
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Seguros de Saúde
Dentários*

GANHE
6



*redução superior de placa bacteriana nos dentes, língua, bochechas e gengivas vs. um dentífrico não anti-bacteriano 
com flúor, após 12h com 4 semanas de uso contínuo
**O dentífrico muda de cor durante a escovagem, de branco para azul, para ajudar os consumidores a saberem que já 
escovaram por tempo suficiente (que deveria ser de 2 minutos mas a média na EU é de 45 segundos) 
*** Fonte: Nielsen Total Portugal+LIDL, YTD’Out 2019

✓Colgate Total foi a primeira gama multibenefício lançada no mundo e actua 
contra 8 problemas:

✓É hoje a gama mais importante do mercado de dentífricos em Portugal 
(15,6% de quota de mercado***) 

✓Existe em dois segmentos: Colgate Total e Colgate Total Advanced 
com benefícios extra mais avançados

✓Proteção superior dos 
dentes, língua, bochechas e 
gengivas durante 12h* para 
consumidores empenhados 
em prevenir problemas de 
saúde oral

✓A sua tecnologia 
inteligente com Dual-Zinc 
procura ativamente as 
bactérias existentes e forma 
uma barreira protetora em 
toda a boca

Original Para 12h de proteção 
contínua e completa*

Branqueador Eliminação das 
manchas para um sorriso mais 
branco

Proteção Placa Bacteriana 
Reduz a placa bacteriana até 12h*

Frescura Ativa Para um hálito 
fresco

Apresentamos

Colgate Total®
Colgate Total®

TECNOLOGIA REVOLUCIONÁRIA
Com Duplo Zinco + Arginina

Manchas
Mau hálito

Placa Bacteriana
Gengivite

Colgate Total® Advanced
Com benefícios extra mais avançados

Gengivas Saudáveis 
Clinicamente comprovado para 
gengivas saudáveis

Esmalte Saudável 
Remineraliza o esmalte 
debilitado

Limpeza Profunda Limpa até 
os espaços entre os dentes

Hálito Puro Ajuda a combater o 
mau hálito

Ação Visível** Com tecnologia 
de alteração de cor após 2 
minutos de escovagem

Cáries 
Esmalte

Tártaro
Sensibilidade

Proteção Superior
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Veja no verso ou em promo.colgate.pt como participar
*Cartões Simplificare Denti da Generali




