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BLEKING vs WHITENING

Hvem er vi?

Hva er tannbleking?

Brilliant Smile er et svensk varemerke, og firmaet ble grunnlagt i Gøteborg i Sverige i 2003. I dag er vi en av de største
aktørene innen tannbleking på det svenske markedet. Firmaet
har bygd opp et godt ry gjennom å tilby kvalitetsprodukter
som fjerner misfarginger og gir hvite tenner uten å skade tennenes emalje. Helt fra starten har Brilliant Smile kontinuerlig
jobbet med å foredle og utvikle produktsortimentet. Dette
for alltid å kunne tilby de beste, mest effektive og sikreste
alternativene som finnes på markedet. Som et supplement
til tannblekingen ble det også utviklet en munnpleieserie
med whitening, noe som har vokst til å bli en samling av
svært populære produkter. Andre whitening-tannkremer har
lenge vært kjent for manglende effekt og for å inneholde
høy slipefaktor, noe som skader emaljen. Vi utviklet derfor
en munnpleieserie med aktive ingredienser som oppløser
overflatiske misfarginger og dermed gjør tennene hvitere
uten skadelig slipevirkning.

Ved en tannblekingsbehandling benyttes en oksiderende
substans som frigjør frie oksygenradikaler og bryter ned
organisk materiale. Vanligvis er hydrogenperoksid det aktive stoffet i geléen. Tannemaljen består av 96 % uorganisk
materiale, de resterende 4 % er altså organisk materiale
i form av blant annet misfarginger som ligger pakket inn
i emaljestrukturen. Misfargingene brytes ned til karbondioksid og vann når de reagerer med hydrogenperoksid,
og resultatet blir et hvitere smil.

Hvorfor Brilliant Smile?
De fleste munnpleieproduktene som i dag markedsføres
som lavbudsjett «whitening»-produkter i butikkene, har
ingen bevist effekt. De få produktene som har en faktisk
whitening-effekt, pleier å oppnå dette gjennom en høy
slipefaktor. Dette er noe som skader tennenes emalje og
må derfor ikke benyttes i en lengre periode.
Brilliant Smiles munnpleieserie oppløser overflatiske misfarginger ved hjelp av aktive ingredienser og har ingen
skadelig slipevirkning. Det finnes veldokumenterte studier
som beviser de aktive ingrediensenes effekt. Produktene er
helt sikre for emaljen og skal brukes hver dag for et friskere
og hvitere smil.

Kan en tannkrem bleke tennene?
Debatten bølger om whitening-tannkremenes «blekende
effekt». Spørsmålet er selvfølgelig om de fungerer eller ei.
Svaret er at en tannkrem ikke kan bleke tennene da innholdet ville kreve en form for oksiderende substans som f.eks.
hydrogenperoksid. Da dette stoffet ifølge lovgivningen
ikke er tillatt som ingrediens i munnpleieprodukter, kan
heller ikke tannkremen ha en blekende effekt. Dessuten er
eksponeringstiden ved en tannpuss for kort til at eventuell
hydrogenperoksid skulle gi merkbar effekt.

Hva er forskjellen mellom tannbleking og
Brilliant Smiles tannkrem med whitening, da?
Med tannbleking menes at man tar bort misfarginger inni
tannen ved hjelp av en oksiderende hydrogenperoksidgelé
eller lignende. Tannkremen og munnskyllet vårt, derimot,
oppløser misfarginger som sitter på tannens overflate ved
hjelp av aktive ingredienser. Munnpleieproduktene er fri for
skadelige slipemiddel og inneholder heller ikke hydrogenperoksid eller andre oksiderende substanser.

BRA Å TENKE PÅ

OM PRODUKTSERIEN

Hvilke faktorer forårsaker misfarginger på
tennene?

Hva er forskjellen på den røde og den blå
tannkremen?

Misfarginger kan være et resultat av arv, medisinering, dårlig
munnhygiene, aldring, røyking, visse typer mat og drikke
eller en kombinasjon av de nevnte årsakene.

Den blå tannkremen (whitening evo toothpaste) er den
originale tannkremen vår som skal brukes morgen og kveld
hver dag for å holde tennene hvite og friske. Den inneholder
aktive ingredienser som oppløser overflatiske misfarginger
uten skadelig slipevirkning og sørger samtidig for at nye
misfarginger ikke fester seg på tennene. Daglig bruk gir en
svært god beskyttelse mot karies, plakk, tannstein, isninger
og dårlig ånde.

Må man ha bleket tennene for å benytte
tannkremene og munnskyllet?
Absolutt ikke! Munnpleieserien vår passer til alle som vil ta
ekstra godt vare på tennene sine og beholde dem så hvite
og friske som mulig.

Skal jeg bruke min gamle tannkrem samtidig
som jeg bruker Brilliant Smiles produkter?
Nei, Brilliant Smiles munnpleieserie erstatter din vanlige
tannkrem og munnskyll og gir en effektiv beskyttelse mot
karies, plakk og tannstein. De motvirker også isninger og
gir et hvitere, friskere smil.

Den røde tannkremen (whitening boost toothpaste) inneholder en høyere konsentrasjon av aktive ingredienser - og
dessuten to andre hvitgjørende ingredienser. Den fjerner
alle overflatiske misfarginger på bare to uker og fungerer
dermed som en intensivkur når man vil ha litt ekstra BOOST.

Hvorfor skal man bruke munnskyllet før tannpussingen?
De aktive ingrediensene i munnskyllet oppløser smuss og
flekker på tennene og gjør disse lettere å pusse bort. Munnskyllet kommer dessuten til mellom tennene der tannbørsten
ikke når, noe som er viktig for at hele tannen skal se hvit ut.
Faktum er at hvis midten på tannen er hvit, men kantene er
gule, så kommer tannen fortsatt til å se gul ut.

Hvordan bruker jeg produktene for å få best mulig resultat?
Brilliant Smiles Munnpleieserie brukes i en enkel 3-trinnsmetode som beskrevet nedenfor:

1

Munnskyll – Brilliant Smile whitening evo mouthrinse
oppløser overflatiske misfarginger og gjør disse
lettere å pusse bort. Brukes 2 ganger daglig, skyll i
1 minutt før tannpussingen.

2

Boost-behandling – Brilliant Smile whitening boost
toothpaste er en intensivkur for rask fjerning av
overflatiske misfarginger. Brukes 2 ganger daglig i
2 uker sammen med munnskyllet, og byttes deretter
ut med tannkremen nedenfor.

3

Tannkrem – Brilliant Smile whitening evo toothpaste
inneholder aktive ingredienser som oppløser overflatiske belegg og beskytter tennene, uten skadelig
slipevirkning på emaljen. Brukes 2 ganger om dagen
sammen med munnskyllet, man bør pusse 2-3 min
for et optimalt resultat.
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