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Enzymatycznie usuwa
codzienne zanieczyszczenia
zębów, wzmacnia szkliwo, 

znosi nadwrażliwość. 
Dostępne w aptekach, 

drogeriach Rossmmann i 
Hebe oraz sieci Carrefour.

Działa kierunkowo na nalot 
z dymu tytoniowego i 

odświeża oddech.
Dostępne w aptekach oraz 

sieci Carrefour.

Działa kierunkowo na 
przebarwienia od kawy i 
herbaty. Usuwa ciemne 

pigmenty ze szkliwa.
Dostępne w aptekach i 

drogeriach HEBE.

Enzymatycznie usuwa
codzienne zanieczyszczenia
nadając efektowny połysk 

zębom. 
Dostępne w aptekach, 

drogeriach Rossmmann i 
Hebe oraz sieci Carrefour.

Łączy skuteczność
wybielania enzymatycznego

i oksydacyjnego przy 
usuwaniu zanieczyszczeń

i przebarwień.
Dostępne w aptekach, 

drogeriach Rossmmann 
oraz sieci Carrefour.

TO MOŻLIWE!

WYBIELANIE ŁATWE
JAK MAKE UP?

jutro impreza! to:

Kuracja wybielająca biała perła® jutro impreza! zapewnia ekspresowe
wybielanie zębów w warunkach domowych.

wysoka skuteczność wybielenia –
unikalna formuła oksydacyjna usuwa
przebarwienia ze szkliwa

krótki czas kuracji – od 2-4 dni

krótki czas jednorazowej
aplikacji – 3 minuty

komfortowa forma aplikacji – podręczny 
pędzelek do nakładania żelu
wybielającego

wybielanie bezpieczne dla szkliwa

biała perła® jutro impreza! to nowe podejście 
do wybielania zębów. Poprawa bieli jako jeden 
z elementów przygotowania do spotkania, randki 
czy imprezy. Twoja stylizacja, fryzura czy makijaż 

WYBIERZ DLA SIEBIE PASTĘ DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI BIELI I HIGIENY ZĘBÓW
OPARTĄ O BEZPIECZNE DLA SZKLIWA DZIAŁANIE ENZYMATYCZNE:

INNE KURACJE WYBIELAJĄCE:
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Biała perła® jest specjalistyczną marką oferującą 
najwyższej jakości produkty do wybielania i pielęgnacji 
zębów. Od ponad dwudziestu lat biała perła® jest 
liderem sprzedaży kuracji wybielających zęby w 
warunkach domowych, a od kilku lat zdobywa zaufanie 
klientów oferując pasty wybielające do codziennego 
stosowania dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klientów.

Wszystkie produkty biała perła® powstają w no- 
woczesnym zakładzie produkcyjnym w Europie przy 
zachowaniu najwyższych standardów. Do produkcji 
używane są wysokiej jakości składniki zapewniające 
skuteczność i bezpieczenstwo. W ten sposób biała perła® 
zdobywa zadowolenie i zaufanie setek tysięcy swoich 
klientów.

* RDA – współczynnik ścieralności zębiny. Im wyższy RDA tym pasta ma mocniejsze działanie ścierne. Pasty do codziennego użytku mają zwykle RDA 
w zakresie 30-70. Współczynnik RDA past BIAŁA PERŁA na poziomie 11-13 potwierdza ich wyjątkowo łagodne działanie ścierne wśród past do 
zębów. Pasty dla palaczy mają zwykle RDA w zakresie 100-250 co oznacza mocniejsze działanie ścierne. Pasta biała perła® dla palaczy jest przeznac-
zona do stosowania okresowego – naprzemiennie z pastami delikatniejszymi (np. pozostałe pasty biała perła®)
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mogą być uzupełnione o efektowną biel zębów. 
Wybielanie łatwe jak make up. Elegancki i poręczny 
pojemnik z żelem umożliwia przeprowadzenie 
kuracji w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Profesjonalne wybielanie zębów do 
stosowania w warunkach domowych.

Umożliwia wybielenie zębów do 7 odcieni. 
Dostępne w drogeriach Hebe a aptekach 

Superpharm.
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System wybielający 10 dni przywraca 
naturalną biel. Kuracja zapewnia 

profesjonalne wybielanie zębów - widoczne 
efekty po 5 dniach. 

Dostępne w aptekach.
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Producent:  VITAPRODUKT s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, Poprad, Słowacja, marketing@vitaprodukt.com
Dystrybutor: Vitaprodukt sp. z o.o., ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków, biuro@vitaprodukt.com

jutro impreza! – EKSPRESOWE WYBIELANIE ZĘBÓW

UWAGI

PRZECIWWSKAZANIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRZED WYBIELANIEM – DOKŁADNE UMYCIE ZĘBÓW

1.  Po zakończonej aplikacji nie jedz i nie pij przez 30 minut.

PO WYBIELANIU   

WYBIELANIE   

1.

2.

3. 
4. 

Przed rozpoczęciem kuracji wybielającej oczyść zęby z bieżących 
zanieczyszczeń i nalotów.
Wyciśnij ok. 1 ml (1 cm) PASTY DO ZĘBÓW nr1 na szczoteczkę do mycia 
zębów.
Przez około 2 minuty myj zęby ze wszystkich stron.
Dokładnie wypłucz zęby i jamę ustną wodą.

Założ OTWIERACZ na usta w celu lepszej ekspozycji 
zębów podczas nakładania żelu pędzelkiem.
Weź POJEMNIK Z ŻELEM i trzymaj go pionowo, 
zwracając uwagę, by nakrętka pędzelka 
znajdowała się na górze.
Odkręć nakrętkę i wyciągnij pędzelek.
Dokładnie pokryj żelem przednią powierzchnię 
tych zębów, które chcesz wybielić.
Aby pokryć żelem wszystkie zęby potrzeba kilku 
nawilżeń pędzelka. Staraj się unikać kontaktu 
dziąseł, ust i języka z nakładanym żelem.
Po nałożeniu żelu schowaj pędzelek i dokładnie 
zakręć nakrętkę.
Odczekaj do 3 minut starając się w tym czasie nie 
dotykać językiem powierzchni zębów pokrytej 
żelem.
Zalecany czas wybielania w OTWIERACZU - 
1 do 3 minut. Po tym czasie wyjmij OTWIERACZ 
z ust.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Wybielanie kuracją jutro impreza! polega na usunięciu 
zanieczyszczeń organicznych z powierzchni zębów i ze 
szkliwa zębów w oparciu o formułę oksydacyjną, która jest 
całkowicie bezpieczna dla szkliwa. 
Kurację można stosować aplikując żel wybielający 1 do 3 
razy dziennie.
Dla szybszego efektu zaleca się stosowanie 3 razy 
dziennie podczas pierwszych 4 dni kuracji, a następnie 2 
razy dziennie dla zapewnienia najlepszych rezultatów.
Wybielanie pędzelkiem można również stosować w formie 
łagodniejszej - 1 raz dziennie aż do wyczerpania żelu.
Zalecany czas kuracji to od 4 do 14 dni. Kuracja 14-dniowa 
jest maksymalną zalecaną długością kuracji.

Każdy użytkownik jutro impreza! może indywidualnie 
dopasować dzienną ilość aplikacji i czas trwania kuracji 
stosownie do własnych potrzeb i oczekiwań co do poziomu 
bieli zębów. Efekty i indywidualny czas kuracji zależą m.in. 
od stopnia zanieczyszczenia zębów, stanu szkliwa czy 
wieku osoby prowadzącej kurację.
Po wykorzystaniu żelu zawartego w opakowaniu, kolejna 
kuracja wybielająca produktem jutro impreza! może się 
odbyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. 
W celu jak najdłuższego utrzymania efektów kuracji zaleca 
się stosować wybielające pasty do codziennej higieny jamy 
ustnej z serii biała perła® (patrz str.4).

Przed rozpoczęciem kuracji wybielającej należy 
wyleczyć zęby (ubytki, próchnica) i stany zapalne dziąseł 
(przekrwienia). Żel wybielający działa jedynie na zęby 
naturalne i nie ma wpływu na plomby i korony.
Podczas kuracji należy ograniczyć do minimum jedzenie
i picie tzw. ciemnych produktów mogących barwić zęby
np. kawa, herbata, czerwone wino, ciemne owoce i 
warzywa.
Podczas kuracji wskazane jest powstrzymanie się od 
palenia tytoniu jako jednego z czynników powodującego 
mikro-zanieczyszczenia na zębach.
Podczas nakładania ŻELU WYBIELAJĄCEGO należy 
ograniczyć do minimum kontakt żelu i z dziąsłami i 
ustami.
Podczas prowadzenia kuracji wybielającej może pojawić
się chwilowe podrażnienie dziąseł. Należy wówczas

skrócić czas pojedynczej aplikacji lub wydłużyć czas 
między kolejnymi aplikacjami, aby przyzwyczaić dziąsła 
do kontaktu z żelem wybielającym.
W przypadku połknięcia większej ilości ŻELU niż 
wynikającego z nadmiernego pokrycia zębów, 
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Unikać kontaktu ŻELU WYBIELAJĄCEGO z oczami. 
W przypadku dostania się żelu do oczu, płukać je 
zimną wodą przez kilka minut i natychmiast skontak-
tować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu ŻELU WYBIELAJĄCEGO z tkaniną 
natychmiast wypłukać ją wodą.
Każdorazowo po zakończeniu aplikacji należy zwrócić 
uwagę na dokładne zakręcenie pojemnika zawierające-
go żel wybielający.

Produkt nie przeznaczony dla osób poniżej 14 roku życia.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed użyciem jutro 
impreza! powinny skontaktować się z lekarzem.
Produkt nie powinien być stosowany przy chorobach, 
podrażnieniach, stanach zapalnych i krwawieniach 
dziąseł, a także przy zapaleniach przyzębia i paradontozie.

Produktu nie powinny używać osoby uczulone na którąkol-
wiek substancję występującą w składzie.
Wybielanie produktem jutro impreza! nie jest przeznaczone
dla osób prowadzących korektę zgryzu przy pomocy 
różnych rodzajów aparatów ortodontycznych.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowy-
wać w temperaturze pokojowej z dala od bezpośredniego 

światła słonecznego. Minimalizować kontakt z wargami i 
dziąsłami. Stosować się do niniejszej instrukcji użycia.
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