WHITENINGevo STRIPS

HVAD ER WHI TE N I N G evo STR I PS?
Brilliant Smiles Whiteningevo strips er et produkt til tandblegning i hjemmet.
Behandlingen er nem at udføre på egen hånd, både effektivt og vigtigst af alt;
fuldstændig sikker. Produktet ligner en tynd gennemsigtig plastikstrip med en
mild tandblegningsgel på den ene side, som sættes direkte på tandrækken.
Gelen indeholder 6 % brintoverilte.

FO R PA K N I N G
Whitening strips er engangsstrips, som ligger stykpakket - en strips for
overkæben og en for underkæben i den samme forseglede pose. I hver pakke
medfølger 14 poser, som er nok til 14 dages forbrug.
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I NSTR U K TI O N E R
Ta’ stripsen fra plastikfilmen og påfør direkte på rene og tørre tænder - med
gelsiden mod tænderne. Stryg fingrene langs med stripsen, så den sidder fast,
og fold kanten ind på bagsiden af tænderne. Lad stripsen blive siddende i
1-2 timer, afhængig af hvor længe du ønsker at blege dine tænder. Stripsene
er næsten usynlige og kan derfor bruges ”on-the-go”, eksempelvis imens
man gør sig klar til fest eller på vej til arbejdet. Når du er færdig, trækker du
stripsen af og smider den ud. Brilliant Smile anbefaler, at du undgår tobak og
kraftigt farvet mad og drikke under hele behandlingsperioden for at sikre, at
du får det bedst mulige resultat.

BEHA N D L I N G STI D
Whitening strips anvendes i 1-2 timer per dag i 14 dage eller indtil man er
tilfreds med resultatet. De fleste opnår det ønskede resultat allerede efter 7
dages brug. De strips der ikke er blevet anvendt, kan opbevares og anvendes
ved en senere lejlighed, hvis du ønsker det.
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OM BRI LLI A N T SMI L E SW E D E N
Brilliant Smile er et svensk varemærke, og virksomheden blev grundlagt i
Göteborg i Sverige i 2003. Vi er i dag én af de største aktører inden for tandblegning på det svenske marked. Virksomheden har opbygget et godt ry ved
at tilbyde kvalitetsprodukter, som fjerner misfarvninger og giver hvide tænder
uden at skade tandemaljen.
www.brilliantsmile.se

@brilliantsmilesweden

