
Escova de dentes elmex® PROTEÇÃO 
CÁRIES - Produto Cosmético -  
CNP: 6615567 

Elixir elmex® PROTEÇÃO CÁRIES 400ml  
Produto Cosmético - CNP: 6611020

elmex®, o especialista em cáries:  
elmex® anticáries para adultos e crianças 
com a tecnologia Olaflur oferece maior 
biodisponibilidade de flúor e efeito 
antibacteriano para uma maior
proteção contra cáries1.

Reversão de cáries iniciais 
quase 2 vezes superior 
ao alcançado com  um 
dentífrico só com flúor2. 

Dentífrico elmex® PROTEÇÃO 
CÁRIES PROFISSIONAL™ 
75ml - Produto Cosmético
CNP: 6017251 - 1450ppm
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Escova de dentes elmex® JUNIOR -  CNP: 6615559

Dentífrico elmex® JUNIOR 75ml - Produto Cosmético - CNP: 6885509 - 1400ppm

Dentífrico elmex® CRIANÇAS 50ml - Produto Cosmético - CNP: 6643940 - 1000ppm



CNP: 6609206 CNP: 6618975CNP: 6615575

Proteção adicional contra a sensibilidade 
dentária. Alívio imediato*3 e duradouro4.

O sistema (dentífrico e elixir)  com a  
Tecnologia Pro-Argin® reduz a hipersensibilidade 

dentinária 2 vezes mais do que um sistema de sais 
de potássio, com 8 semanas de uso.5

Escova de dentes elmex® SENSITIVE

Dentífrico elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ 
Dispositivo médico 

Elixir elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
Dispositivo médico 

*  Com o dentífrico. Para um alívio instantâneo, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e 
 massajar delicadamente durante um minuto.
1. Shani, M Friedman, D Steinberg - Caries Research, 2000 2. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013; 24 
(Spec Iss A):A15-A22. 3. Nathoo S. et al. J Clin Dent. 2009; 20 (edição especial): 123–130. 4. Docimo R. et al. J Clin 
Dent. 2009; 20: (edição especial): 17-22. 5. Boneta et al. Journal of Dentistry 2013, 41s.
elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM dentífrico e elixir são dispositivos médicos para o alívio da sensibilidade 
dentária. Para alívio imediato da dor, massaje de forma suave diretamente na área do dente sensível com a ponta do 
dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de 12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do dedo 
para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade
do tamanho de uma ervilha, com supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Se estiver a tomar 
flúor proveniente de outras fontes, consulte o seu dentista ou o seu médico. Leia cuidadosamente a rotulagem. Data 
de revisão: Novembro 2020. Código interno 001.

PRÓXIMA CONSULTA
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