Instrukcja użycia pędzelka do wybielania zębów WHITEsmile Whitening Pen
Pędzelek wybielający firmy WHITEsmile jest nowoczesną i prostą metodą domowego wybielania zębów.
Szczególnie rozwinięta formuła z nadtlenkiem karbamidu i nadboranem sodu o wysokiej lepkości są podstawą
wysokiej efektywności i przyjaznego zastosowania. Nadwrażliwość jest zminimalizowana. Celem uzyskania
szerszych informacji na temat profesjonalnego wybielania zajrzyj na stronę www.whitesmile.com.
Zastosowanie
Pędzelek wybielający zarówno do zębów żywych jak i martwych do bezpośredniego zastosowania na
powierzchni zębów. Preparat nie wybiela wypełnień korony zębów, sztucznych koron i implantów.
Instrukcja użycia: jak osiągnąć maksymalny efekt.
 Wyszczotkuj i umyj zęby;
 Zdejmij osłonkę pędzelka i zacznij powoli przekręcać tył pędzelka, aby żel wybielający przeniknął na
końcówkę pędzelka;

Aplikuj żel pędzelkiem, nakładając na powierzchnię zębów cienką warstwę żelu. Unikaj kontaktu żelu
z dziąsłami i innymi miękkimi tkankami;
 Pozostaw żel na powierzchni zębów przez 20 minut. Przepłucz usta ciepłą wodą i wyszczotkuj
ponownie zęby.
 Powstrzymaj się od palenia papierosów przez 30 minut od zabiegu;
 Celem osiągnięcia lepszych rezultatów ogranicz spożycie herbaty, kawy, czerwonego wina, ogranicz
palenie papierosów przez co najmniej 2 godziny od wybielania.
Wskazówka: celem utrzymania efektu wybielania stosuj codziennie pastę wybielającą WHITEsmile.
Możliwe efekty uboczne:
Nadwrażliwość zębów, podrażnienie dziąseł. Negatywne objawy są przejściowe i mogą utrzymywać się przez
dobę od zakończenia wybielania.
Ostrzeżenia:
Unikać bezpośredniego kontaktu z jamą ustną, oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą, należy spłukać
obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem.
Pędzelek wybielający nie jest zalecany w okresie ciąży, karmienia piersią i dla osób w wieku poniżej 16 lat.
Przechowywanie:
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Składniki: gliceryna, woda destylowana, nadtlenek karbamidu, karbomer, nadboran sodu, sacharynian sodu,
trometamina, kwas wersenowy, aromat.
Produkt zgodny z Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EEC.
Data przydatności do użycia oraz numer serii umieszczony bezpośrednio na wyrobie oraz na opakowaniu
handlowym.
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