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BIAŁA PERŁA System wybielający 5 dni żelza
 

Cena: 62,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać żel z aplikator.

Producent VITAPRODUKT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Biała Perła® SYSTEM 5 DNI PLUS to profesjonalna kuracja wybielająca zęby w warunkach domowych oparta o nowoczesną, 1-fazową
formułę wybielania oksydacyjnego zębów, która umożliwia wybielenie głębokich przebarwień oraz enzymy, które zapewniają
oczyszczenie z powierzchniowych nalotów na szkliwie.

Biała Perła® SYSTEM 5 DNI PLUS umożliwia wybielanie zębów aż do 8 odcieni w krótkim czasie (5-14 dni) poprzez aplikację żelu w
indywidualnie formowanych aplikatorach (nakładkach).

Biała Perła® SYSTEM 5 DNI PLUS został przebadany w testach klinicznych pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Biała Perła® SYSTEM 5 DNI PLUS to:

  Intensywne wybielanie zębów – aż do 8 odcieni
  Krótki okres kuracji – tylko 5 -14 dni
  Długotrwały efekt – przy właściwej pielęgnacji zębów po zakończonej kuracji
  Ochrona szkliwa i dziąseł
  Wygodna w stosowaniu kuracja nakładkowa

Dla poprawienia efektu kuracji, w opakowaniu Biała Perła® SYSTEM 5 DNI PLUS znajdują się dodatkowo pasta wybielająca do umycia
zębów przed wybielaniem i płyn do płukania do odświeżenia ust po wybielaniu zębów.

Formowanie aplikatorów

  Zagotować wodę i odstawić na ok 5 min by ostygła do temperatury ok 80◦C.
  Trzymając za uchwyt zanurzyć aplikator w gorącej wodzie na ok 5 sekund.
  Po wyjęciu z wody odczekać ok 3 sek (by nieco ostygł) i umieścić aplikator na dolnych zębach.
  Uformować aplikator dociskając go do zębów i dostosowując go do ich kształtu. Odłożyć na ok 5 min.
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  Utwardzony aplikator włożyć ponownie do ust i sprawdzić czy nie uciska lub nie jest zbyt długi. Uchwyt oraz wystające części należy
odciąć nożyczkami.
  Powtórzyć czynności z drugim aplikatorem dla górnych zębów.

Uwaga! Zbyt długie trzymanie aplikatora w gorącej wodzie może spowodować jego uszkodzenie. Formowanie jednego aplikatora można
powtórzyć 1-3 razy.

Kuracja wybielająca zęby:

  Przed rozpoczęciem kuracji wybielającej umyć zęby pastą dołączoną do zestawu.
  Wycisnąć ok 1ml (1 cm) Żelu WYBIELAJĄCEGO do aplikatora i równomiernie go rozprowadzić. Czynność powtórzyć dla drugiego
aplikatora.
  Nałożyć oba aplikatory wypełnione żelem na zęby. Nadmiar żelu wydostający się z aplikatorów wytrzeć za pomocą chusteczki.
  Aplikatory pozostawić na zębach przez max. 20 min.
  Zdjąć aplikatory i przez ok 30 sek myć zęby szczoteczką z użyciem żelu pozostałego na zębach. Następnie dokładnie wypłukać jamę
ustną i zęby wodą.

Sesję powtarzać 2 x dziennie przez 5-14 dni w zależności od indywidualnych potrzeb. Maksymalna ilość aplikacji podczas jednej kuracji
to 28.
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