WHITENINGevo STRIPS

HVA ER WHI TE N I N G evo STR I PS?
Brilliant Smiles Whiteningevo strips er et tannblekingsprodukt til hjemmebruk.
Behandlingen er lett å utføre på egen hånd, effektiv og framfor alt helt sikker.
Produktet ligner en tynn gjennomsiktig plastremse med en mild tannblekingsgelé
på den ene siden, som skal festes direkte på tannrekken. Geléen inneholder
6 % hydrogenperoksid.

FO R PA K N I N G
Whitening strips er engangsremser som ligger stykkpakket - en remse for
overkjeven og en for underkjeven i samme forseglede stykkpose. I hver pakke
medfølger 14 stykkposer, noe som med andre ord rekker til 14 dagers bruk.
evo

I NSTR U K SJ O N E R
Ta remsen fra plastfilmen og påfør direkte på rene og tørre tenner, med gelésiden mot tennene. Stryk fingrene langs remsen så den sitter fast, og brett
inn kanten på baksiden av tennene. La remsen sitte på 1-2 timer, avhengig
av hvor lenge du vil bleke tennene dine. Remsene er nesten usynlige og kan
derfor brukes ”on-the-go”, for eksempel mens man gjør seg klar til en fest eller
på vei til jobben. Når du er ferdig, drar du av remsen og kaster den. Brilliant
Smile anbefaler at du unngår tobakk og kraftig farget mat og drikke under hele
behandlingsperioden for å sikre at du får best mulig resultat.

BEHA N D L I N G STI D
Whitening strips brukes i 1-2 timer/dag i 14 dager eller til man er fornøyd
med resultatet. De fleste oppnår ønsket resultat allerede etter 7 dagers bruk.
Remsene som blir til overs kan du ta vare på og bruke ved en senere anledning
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 varemerke, og firmaet ble grunnlagt i Göteborg i
Sverige i 2003. Vi er i dag en av de største aktørene innenfor tannbleking på
det svenske markedet. Firmaet har oppbygd et godt ry ved å tilby kvalitetsprodukter som fjerner misfarginger og gir hvite tenner uten å skade tannemaljen.

www.brilliantsmile.se

@brilliantsmilesweden

