
* 

• Sem Álcool

• 63,6% de redução da hemorragia gengival
1**

• 36,5% de redução da placa bacteriana em 
comparação com um simples elixir oral 
convencional com flúor.2

• Controlo avançado da placa bacteriana
e do tártaro

• Proteção eficaz contra problemas de gengivas,
    incluindo hemorragia gengival*

• Ação do flúor para ajudar na prevenção da cárie
 
• Nova fórmula com uma sensação refrescante

contra o mau hálito

0,075% de Cloreto de cetilpiridínio
2% de citrato de zinco
Fluoreto de sódio (1450 ppm F-) 

1. Ayad et al., J Clin Dent 2011;22 (edição especial):204-212.
2. Barnes et al., J Clin Dent 2011;22 (edição especial):200-203.
*Através da escovagem diária com o dentífrico Colgate Periogard Plus 
** em comparação com um elixir convencional com flúor.
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GARD PLUS

As doenças periodontais ou doenças gengivais estão entre as doenças crónicas mais frequen-
tes em todo o mundo e afetam pessoas de todas as idades. Num estudo clínico recente, a preva-
lência de gengivite indicava ser de 72,8% entre os participantes1.

Causas da doença Periodontal e Gengivite: 
Há uma série de fatores de risco que podem 
influenciar o aparecimento de doenças gengivais.
Um dos principais fatores de risco das doenças 
periodontais é a falta de higiene oral ou uma 
técnica de escovagem incorrecta, uma vez que 
a acumulação de placa bacteriana nas superfí-
cies dentárias pode resultar no desenvolvi-
mento de um processo inflamatório que 
abrange tecidos periodontais à volta dos 
dentes. Se o biofilme microbiano não for remo-
vido a inflamação local persistirá e pode-se 
desenvolver gengivite crónica. 
A placa bacteriana é hoje considerada o princi-
pal fator etiológico da gengivite crónica.

Sintomas: o rubor, o inchaço e a hemorragia constituem os sintomas que evidenciam a presença 
deste problema.

Uma rotina diária para controlar a placa bacteriana e reduzir o risco bacteriano é uma ajuda extre-
mamente importante. O controlo químico da placa bacteriana deve basear-se na utilização de 
um Dentífrico e de um Elixir Oral que contenham ingredientes antibacterianos.

Solução: o Dentífrico Periogard Plus com uma nova fórmula avançada contém um ingrediente 
antibacteriano (2% de citrato de zinco) para um controlo avançado da placa bacteriana.

fluoreto de sódio) numa composição sem álcool e o seu uso diário é recomendado como com-
plemento da Pasta de Dentes Periogard Plus. 
O uso diário do Dentífrico e do Elixir Oral Periogard Plus ajuda a reduzir a placa bacteriana, a 
hemorragia gengival e o tártaro. Ajuda ainda a prevenir a cárie graças aos seus ingredientes 
ativos e à fonte de flúor presente em ambos os produtos.
O Dentífrico e o Elixir Oral Periogard Plus estão disponíveis apenas em Farmácias e Parafarmácias.

Dentífrico
6751263
PVA: 5,10€ Elixir 

6933614
PVA: 5,13€

Material de consulta para Profissionais de Saúde / Farmacêuticos - Propriedade da Colgate-Palmolive


