Systém bělení zubů WHITE LIGHT
Právě jste si zakoupili jeden z nejnovějších systémů bělení zubů na trhu. White Light systém je rychlý,
snadný a lze jej použít v pohodlí vašeho domova. Přečtěte si prosím všechny pokyny před použitím.
Sada obsahuje:
a)
b)
c)
d)

1x vysílač modrého světla (uvnitř jsou baterky)
2 x tuba s gelem 20g (jeden jemnější a druhý se silnější chutí máty)
silikonové vložka na zuby
"Secret for Beautiful Smile" Booklet

a

c

d
b
Gel obsahuje:
glycerín, vodu, zhušťovač, sorbit, Si0, soda jedlá, přirozená příchuť, sacharín, K12, stabilizátor EDTA

Jak to funguje?
Speciální bělící gel neobsahuje částice, které zuby brousí, ale účinně působí na zabarvené zuby tím, že
odbarvuje pigmenty v zubní sklovině usazené. Tyto pigmenty mohou vznikat důsledkem konzumace
kávy, čaje, červeného vína, nebo také užívání antibiotik a jiných léků.
Bělení zubů pomocí tzv. běličů zubů, což jsou přístroje vyzařující určitý druh světelného záření, které
v kombinaci se speciální chemickou látkou provádí rozpouštění usazenin na vašich zubech a tím
dochází k jejich bělení.
Podobný způsob bělení zubů používá i zubní lékař, avšak v tomto případě můžete provádět bělení
vašich zubů v pohodlí vašeho domova například při sledování televize.
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Návod k použití:
1. Vyčistěte si své zuby běžným způsobem jako obvykle.
2. Odstraňte kryt z tuby na gel.
3. Naneste přibližně půl centimetru široký proužek gelu na vnitřní stranu horní a dolní zubní
formy. (obrázek 1)
4. Umístěte zubní formy na Vaše zuby a proti nim umístěte světelný vysílač. (obrázek 2)
5. Přitiskněte svoje rty kolem vnější hrany světelného vysílače a takto jej přidržujte na stejném
místě. Stisknete zapínající tlačítko pro spuštění světelného vysílače. (obrázek 4)
6. Světelný vysílač se automaticky vypne po deseti minutách, což značí, že je dokončen
prováděný cyklus.
7. Pro další bělení jednoduše stiskněte znovu vysílač na dalších 10 min. cyklu. Pro maximalizaci
výsledku můžete opakovat cyklus až 3x za celkem 30min během každého používání výrobku
White Light.

Čištění světelného vysílače
 Světelný vysílač jemně otřete jemným mýdlem a opláchněte pod tekoucí vodou
 Neponořujte světelný vysílač zcela pod vodu
 Nedávejte světelný vysílač do myčky na nádobí

2/3

Nejčastější otázky:
Když je bělení tak rychlé, není to škodlivé pro moje zuby?
Tento gel pro bělení zubů obsahuje peroxid, což je stejná bezpečná látka, kterou používají zubní
lékaři.
Co když po bělení cítím podráždění dásní nebo dásně zbělají nebo jsou moje zuby více citlivé?
Někteří lidé mohou mít po bělení zubů výše popsané pocity. Tyto problémy jsou však pouze
dočasné a nejsou nijak škodlivé. Pokud se rozvine velká citlivost zubů nebo podráždění, pak zkuste
použít méně bělícího gelu, zkraťte dobu bělení, nebo prodlužte dobu mezi jednotlivými běleními.
Použití konzultujte se svým lékařem.
Co když se mi objeví bílé tečky na mých zubech?
Na některých zubech se během bělení mohou objevit bílé tečky. Tyto tečky však zmizí během
několika hodin a nejsou nijak škodlivé.
Jak moc bělejší budou moje zuby po bělení?
Stupeň bělení je velmi proměnlivý a závisí na množství znečištění a přírodní barvě vašich zubů.
Moje zuby nejsou bělejší tak rychle, jak bych si představoval. Co mám dělat?
Vybělení některých zubů trvá jednoduše déle než jiných zubů. Je tedy třeba prodloužit bělící kůru.
Zabarvení zubů je totiž individuální. Pro intenzivnější proceduru kombinujte toto bělení s bělící
zubní pastou.
Již používám jiné výrobky pro bělení zubů. Mohu i přesto používat tento přístroj pro bělení zubů?
Ano. Můžete používat tento bělící přístroj pro dosažení přídavného bělení nebo pro dobělení
vašich zubů.
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