De feiten met betrekking tot Colgate Total :
Meer weten over een veilig en doeltreffend product
Colgate Total tandpasta is veilig voor consumenten, voldoet aan de regelgeving en draagt in hoge mate bij
tot het in stand houden van de mondgezondheid.
Colgate Total tandpasta bevat triclosan want het is klinisch bewezen in onze unieke formule om tandplak en
tandvleesproblemen te helpen verminderen. Onbehandelde tandvleesproblemen kunnen evolueren tot
ernstigere mondverzorgingsproblemen. Een klassieke tandpasta met fluor biedt niet dezelfde bescherming.
De Britse Cochrane Oral Health Group (www.cochrane.org) voerde een grondige onafhankelijke evaluatie
van de mondgezondheidsvoordelen van het actieve antibacteriële systeem in Colgate Total (triclosan/
copolymeer). Deze Cochrane Review beoordeelde 30 studies uit de periode 1990 tot 2012 waarbij 14.835
deelnemers betrokken waren. De Cochrane Review vond onder meer dat na zes of meer maanden gebruik,
een fluoride tandpasta die triclosan bevat, voor 22% vermindering van plaque en tandvleesproblemen zorgt,
voor 41% bijkomende afname van de ernst van de plaque, en voor 48 % vermindering van occasionele
tandvleesbloedingen, in vergelijking met een traditionele fluoride tandpasta.
In België is Colgate Total gereguleerd als cosmetisch product door de Cosmetica Verordening (EC) nr
1223/2009 van de Europese Unie (“Verordening”). Deze Verordening keurt specifiek het gebruik van
triclosan in tandpasta goed tot een concentratie van 0.3%, zoals in Colgate Total. Volgens deze
Verordening moeten alle producten grondige veiligheidsbeoordelingen ondergaan vooraleer ze op de markt
worden gebracht ten einde de veiligheid van de consument te waarborgen. Colgate Total voldoet aan al
deze eisen en controleert alle nieuwe veiligheidsgegevens betreffende al onze ingrediënten, waaronder
triclosan.
Onafhankelijke wetenschappelijke comités van de Europese Commissie hebben triclosan meerdere malen
beoordeeld en zijn tot het besluit gekomen dat het een veilig ingrediënt in tandpasta is.
Het Wetenschappelijk Comité van Cosmetica en Non-Food Producten („Scientific Committee on Cosmetic
Products and Non-Food Products‟ - SCCNFP) in 2002, het Wetenschappelijk Comité van
Consumptiegoederen („Scientific Committee on Consumer Products‟ - SCCP) in 2002 en in 2006, en het
Wetenschappelijk Comité voor de Veiligheid van de Consument („Scientific Committee on Consumer Safety‟
- SCCS) in 2011 zijn tot het besluit gekomen dat het gebruik van triclosan bij 0,3% in tandpasta als veilig
wordt beschouwd. Een Wijziging van deze Verordening in april 2014 heeft dienovereenkomstig het gebruik
van triclosan in cosmetische tandpasta tot 0,3% bevestigd. Daarnaast hebben de twee Europese medische
autoriteiten die Colgate Total met triclosan hebben beoordeeld, het allebei goedgekeurd als een veilige en
effectieve therapeutische tandpasta.
Beweringen dat triclosan een aantoonbare endocriene disruptor voor de mens is, zijn onjuist. Uit de definitie
van endocriene disruptor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt duidelijk dat een endocriene
disruptor een schadelijk effect moet hebben voor de gezondheid. Het mogelijke endocriene effect van
triclosan in tandpasta is onderzocht in twee klinische studies onder mensen, en uit geen van beide bleek
enig nadelig effect. Uit geen enkel onderzoek bleken nadelige endocriene gezondheidseffecten door het
gebruik van triclosan in consumentenproducten.
Colgate Total heeft meer gepubliceerde, peer-reviewed klinische studies dan eender welke andere
tandpasta in de wereld. De veiligheid en de doeltreffendheid van Colgate Total tandpasta is ondersteund
door meer dan 90 wetenschappelijke studies bij 20.000 personen, alsook door een brede set van
veiligheidsbeoordelingen.
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