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OM OSS

BLEKNING vs WHITENING

Vilka är vi?

Vad är tandblekning?

Brilliant Smile är ett svenskt varumärke och företaget grundades i Göteborg, Sverige, år 2003. Vi är idag en av den
svenska marknadens största aktörer inom tandblekning.
Företaget har byggt upp ett gott rykte genom att erbjuda
kvalitetsprodukter som avlägsnar missfärgningar och ger vita
tänder, utan att skada tändernas emalj. Ända sedan starten
har Brilliant Smile kontinuerligt jobbat med att förädla och
utveckla produktsortimentet. Detta för att alltid kunna erbjuda
de bästa, mest effektiva och säkraste alternativen som finns
på marknaden. Som ett komplement till tandblekningen
utvecklades även en munvårdsserie med whitening, vilken
har vuxit till att bli en samling av mycket populära produkter. Andra whiteningtandkrämer har länge varit kända för
att sakna effekt och för att innehålla hög slipfaktor vilket
skadar emaljen. Vi tog därför fram en munvårdsserie med
aktiva ingredienser som löser upp ytliga missfärgningar och
därmed gör tänderna vitare utan skadlig slipverkan.

Vid en tandblekningsbehandling används en oxiderande
substans som frigör fria syreradikaler och bryter ned organiskt material. Vanligtvis är det väteperoxid som är det aktiva
ämnet i gelen. Tandemaljen bestar till 96% av oorganiskt
material, resterande 4% är alltså organiskt material i form
av bland annat missfärgningar som ligger packat inne i
emaljstrukturen. Missfärgningarna bryts ned till koldioxid och
vatten när de reagerar med väteperoxiden och resultatet
blir ett vitare leende.

Varför Brilliant Smile?
De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som
lågbudget “whitening”-produkter i butiker, har ingen bevisad
effekt. De fåtal produkter som har en faktisk whitening-effekt
brukar uppnå detta genom en hög slipfaktor. Detta är något
som skadar tändernas emalj och ska därför inte användas
under en längre period.
Brilliant Smiles munvårdsserie löser upp ytliga missfärgningar med hjälp av aktiva ingredienser och har ingen skadlig
slipverkan. Studier som bevisar de aktiva ingrediensernas
effekt finns väl dokumenterade. Produkterna är helt säkra
för emaljen och skall användas varje dag för ett friskare och
vitare leende.

Kan en tandkräm bleka tänderna?
Debatten går i vågor kring whiteningtandkrämernas ”blekande effekt”. Frågan är såklart om de fungerar eller inte.
Svaret är att en tandkräm inte kan bleka tänderna då innehållet skulle kräva någon form av oxiderande sustans, såsom
väteperoxid. Då detta ämne enligt lag inte är tillåtet som en
ingrediens i munvårdsprodukter kan heller inte tandkrämen
ha en blekande effekt. Dessutom är exponeringstiden vid en
tandborstning för kort för att eventuell väteperoxid skulle
ge märkbar effekt.

Vad är då skillnaden mellan tandblekning och
Brilliant Smiles tandkräm med whitening?
Med tandblekning menas att man tar bort missfärgningar
inuti tanden, med hjälp av en oxiderande väteperoxidgel
eller liknande. Vår tandkräm och munskölj däremot, löser
upp missfärgningar som sitter på tandens yta med hjälp
av aktiva ingredienser. Munvårdsprodukterna är fria från
skadliga slipmedel och innehåller inte heller väteperoxid
eller andra oxiderande substanser.

BRA ATT TÄNKA PÅ

OM PRODUKTSERIEN

Vilka faktorer orsakar missfärgningar
på tänderna?

Vad är det för skillnad på den
röda och den blå tandkrämen?

Missfärgningar kan vara ett resultat av arv, medicinering, dålig
munhygien, åldrande, rökning, vissa mat och drycksorter
eller en kombination av samtliga nämnda orsaker.

Den blå tandkrämen (whitening evo toothpaste) är vår originaltandkräm som ska användas morgon och kväll varje
dag för att hålla tänderna vita och friska. Den innehåller
aktiva ingredienser som löser upp ytliga missfärgningar
utan skadlig slipverkan och ser samtidigt till att nya missfärgningar inte fastnar på tänderna. Daglig användning ger
ett mycket gott skydd mot karies, plack, tandsten, ilningar
och dålig andedräkt.

Måste man ha blekt tänderna för att
använda tandkrämerna och munsköljen?
Absolut inte! Vår munvårdsserie passar alla som vill ta extra
väl hand om sina tänder och behålla dem så vita och friska
som möjligt.

Ska jag använda min gamla tandkräm
samtidigt som jag använder Brilliant
Smiles produkter?
Nej, Brilliant Smiles munvårdsserie ersätter din vanliga tandkräm och munskölj och ger ett effektivt skydd mot karies,
plack och tandsten. De motverkar också ilningar och ger
ett vitare, friskare leende.

Den röda tandkrämen (whitening boost toothpaste) innehåller
en högre koncentration av aktiva ingredienser - och dessutom två ytterligare vitgörande ingredienser. Den tar bort
alla ytliga missfärgningar på endast två veckor och fungerar
därmed som en intensivkur när man vill ha lite extra BOOST.

Varför ska man använda munsköljen
före tandborstningen?
De aktiva ingredienserna i munsköljen luckrar upp smuts och
fläckar på tänderna och gör dessa enklare att borsta bort.
Munsköljen kommer dessutom åt in mellan tänderna dit inte
tandborsten når, vilket är viktigt för att tanden i sin helhet
ska se vit ut - Faktum är att om mitten på tanden är vit men
kanterna är gula så kommer tanden fortfarande se gul ut.

Hur använder jag produkterna för att få bästa möjliga resultat?
Brilliant Smiles Munvårdsserie används i en enkel 3-stegsmetod enligt nedan:

1

Munskölj – Brilliant Smile whitening evo mouthrinse
löser upp ytliga missfärgningar och gör dessa lättare
att borsta bort. Används 2 gånger dagligen, skölj
i 1 minut innan tandborstningen.

2

Boost-behandling – Brilliant Smile whitening boost
toothpaste är en intensivkur för snabb borttagning
av ytliga missfärgningar. Används 2 gånger dagligen
i 2 veckor tillsammans med munsköljen och byts
därefter ut mot tandkrämen nedan.

3

Tandkräm – Brilliant Smile whitening evo toothpaste
innehåller aktiva ingredienser som löser upp ytliga
beläggningar och skyddar tänderna, utan skadlig
slipverkan på emaljen. Används 2 gånger om dagen
tillsammans med munsköljen, man bör borsta 2-3
min för bästa resultat.
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