Teeth whitening
Start kit

Vitare tänder
på 30 minuter
Beconfi®dent peroxidfria tandblekningsgel
verkar effektivt och skonsamt. Gelen avlägsnar
fläckar på tänderna. Den peroxidfria gelen har
ett pH-värde som är skonsamt för munnen och
tänderna och innehåller inga syror som sliter
på emaljen.
Innehåll: 3 munskenor, 10 ml tandblekningsgel,
instruktionsanvisning

Luft i tuben
är normalt

Så gör du
För bästa resultat, läs hela instruktionen
noga innan du startar behandlingen.
1. Forma munskenan genom att doppa den
i ca 80° vatten i 2-3 sekunder, till den börjar
krympa. Skaka av vattnet och stoppa skenan
i munnen (du kommer inte att bränna dig).
Tryck med fingrarna och använd tungan
för att forma skenan efter dina tänder.
Sug samtidigt ut luften. Är du inte nöjd
upprepar du proceduren med samma skena.
Skölj skenan i kallt vatten.
KLIPP AV FLÄRPEN.
2. Borsta tänderna lätt utan tandkräm
före varje behandling.
3. Alternativ 1
Rengör händerna noggrant. Pressa ut ca en
droppe per tand direkt på fingret. Applicera
sedan gelen genom att fördela på de tänder
du vill bleka. Placera därefter munskenan på
den tandrad som ska blekas.
Båda tandraderna kan blekas samtidigt.
Alternativ 2
Applicering direkt i munskena.
Applicera en tunn sträng gel i munskenan,
från kant till kant. Var noga med att fördela
gelen så att hela tandradens yta blir täckt
med gel. Placera därefter munskenan på den
tandrad som ska blekas.
Båda tandraderna kan blekas samtidigt.
4. Låt verka i 15 minuter.

Varningsföreskrifter
Vid onormalt intag, kontakta giftcentralen 112 och ange
förpackningens innehåll. Använd inte produkten om du lider
av irriterat eller inflammerat tandkött, om du bär tandställning,
har blödande tandkött eller om du är allergisk mot något av
de verksamma ämnena. Förvara produkterna torrt och svalt.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Ej för användning på
barn. Innehåller natriumfluorid (0,05%)
Allmänna rekommendationer
• Undvik juice, te, kaffe och andra färgade drycker
under fyra timmar efter behandling.
• Tandblekning ska ej göras på personer under 18 år.
• Om du är gravid eller ammar, rådgör med din läkare
innan behandling.
• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Ej för användning
på barn. Innehåller natriumfluorid (0.05%)
Förvaring
• Bäst föredatum finns på produktens förpackning.
Eventuella biverkningar
Inga kända biverkningar är rapporterade.
Ny tub med tandblekningsgel
• Mer hygenisk
• Lättare att använda
• Lätt att ta med sig
Notera att tuben innehåller luft för att blekgelen ska ha
en så hög viskositet som möjligt
Fler produkter för ditt vita leende
För mer information om alla våra produkter för ett vitare
leende och en fräschare känsla, besök www.beconfident.se
Vid frågor, kontakta Kundtjänst via e-post
kundtjanst@beconfident.se

5. Spotta ut och skölj med vatten.
Borsta sedan lätt utan tandkräm.
6. Upprepa behandlingen en gång per dag i 10 dagar, eller tills
du är nöjd med resultatet. Produkten kan användas upp till 20
dagar under en tremånadersperiod.
För ett lyckat resultat
Antal behandlingar som krävs innan önskat resultat uppnås är
individuellt. Resultatet varierar beroende på tändernas missfärgning samt genetiska förutsättningar. Observera att skalfasader,
lagningar och andra tandarbeten inte kommer att blekas.
Små vita fläckar kan synas på tänderna direkt efter blekning.
Det är normalt och fläckarna försvinner inom 4-6 timmar.
Upprepa behandlingen tills önskat resultat är uppnått.
Vi rekommenderar att hela behandlingen slutförs. Vid behov
finns tandblekningsgel som refill.
För bästa och mest varaktiga resultat, borsta dagligen
med beconfi®Dent Multifunctional WhiteAmin® tandkräm
som även innehåller vitaminer.
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