Uwagi

Informacje
•

Wybielanie kuracją biała perła® Triple action polega na usunięciu
zanieczyszczeń organicznych z powierzchni zębów i ze szkliwa zębów
w oparciu o nowoczesną Triple action formułę oksydacyjną (HAP-PAPHA), która jest całkowicie bezpieczna dla zębów i dziąseł.

•

Kurację zaleca się stosować 2 razy dziennie. Pozwala to na
przeprowadzenie 10-dniowej kuracji wybielającej co jest maksymalną
zalecaną długością kuracji.

•

Każdy użytkownik systemu Triple action może indywidualnie określić
(skrócić) ilość dni kuracji niezbędnej dla osiągnięcia pożądanego
stopnia bieli zębów. Możliwość skrócenia czasu kuracji może wynikać
z mniejszego zanieczyszczenia zębów oraz z młodszego wieku osoby
prowadzącej kurację.

• Unikać kontaktu żelu wybielającego
z oczami. W przypadku dostania się żelu
do oczu, płukać je zimną wodą przez kilka
minut i natychmiast skontaktować się
z lekarzem.

•

Kolejna kuracja wybielająca produktem Triple action może się odbyć nie
wcześniej niż za 6 miesięcy.

•

W celu jak najdłuższego utrzymania efektów kuracji zaleca się stosować
produkty z serii biała perła® - pasty do codziennej higieny zębów i jamy
ustnej.

• W przypadku kontaktu żelu wybielającego
z tkaniną natychmiast wypłukać ją wodą.

•

Przed rozpoczęciem kuracji wybielającej należy wyleczyć zęby (ubytki,
próchnica) i stany zapalne dziąseł (przekrwienia). Żel wybiela jedynie
zęby naturalne i nie ma wpływu na plomby i korony.

•

Po zakończeniu stosowania nakładek należy je każdorazowo umyć
dokładnie ciepłą wodą i wysuszyć. Nakładki należy przechowywać
w etui aby uchronić je przed zabrudzeniem.

•

Opakowanie systemu wybielającego Triple action zawiera
3 sztuki nakładek. Do właściwego stosowania produktu Triple
action wystarczające są 2 sztuki. Dodatkowa 1 sztuka nakładek jest
przeznaczona na wypadek przypadkowego uszkodzenia podczas
formowania lub użytkowania.

• Podczas kuracji 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
powstrzymywanie się od palenia tytoniu
jako jednego z czynników powodującego
mikro zanieczyszczenia na zębach.
• W przypadku połknięcia większej ilości
żelu wybielającego (większej niż wynika to
z nadmiernego wypełnienia aplikatorów)
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Producent
VITAPRODUKT, s.r.o.
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Dystrybutor
Vitaprodukt Sp. z o.o.
ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków

system wybielający zęby
brak nadwrażliwości

odbudowa szkliwa

Środki ostrożności
Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej
z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Produkt nie jest przeznaczony dla
osób poniżej 14 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, z chorobami dziąseł
(krwawienia, zapalenia przyzębia) oraz uczulonych na którykolwiek ze składników. Zaleca
się zminimalizować bezpośredni kontakt żelu wybielającego z wargami i dziąsłami.
W przypadku wystąpienia podrażnień należy przerwać użytkowanie produktu. Produkt
nie jest przeznaczony dla dzieci.
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biała perła®

Instrukcja

Triple action
system wybielający zęby

Sposób użycia

biała perła® obecna jest w Polsce od kilkunastu lat, oferując
skuteczne i bezpieczne wybielanie zębów w warunkach
domowych. O jakości wybielania białej perły świadczą setki
tysięcy zadowolonych klientów.
biała perła® Triple action to nowoczesny, specjalistyczny
preparat do nakładkowego wybielania zębów w postaci
przezroczystego i gęstego żelu. Udoskonalona i nowoczesna
formuła preparatu wzbogacona o PAP działa oksydacyjnie
usuwając zanieczyszczenia zawarte na i w szkliwie. Pasta
do zębów wzbogacona została o HAP i fluor, które zwiększają
komfort kuracji poprzez eliminację bądź zauważalne
ograniczenie nadwrażliwości zębów podczas wybielania.
Działanie kuracji uzupełnia płyn do płukania jamy ustnej z HA,
który po zabiegu wybielania korzystnie wpływa na dziąsła.

krótkim czasem aplikacji na zęby – 20 minut
krótkim czasem całej kuracji – 5 dni *
wysoką skutecznością – widoczny efekt wybielający **
bezpieczne wybielanie – dla szkliwa i dziąseł

Wysoka jakość kuracji wynika z zastosowania nowoczesnej
„Triple action” formuły oksydacyjnej HAP-PAP-HA oraz
z unikalnych nakładek umożliwiających indywidualne
dopasowanie do zębów.
*Opakowanie wystarcza maksymalnie na 10 dniową
kurację prowadzoną 2 razy dziennie. Długość kuracji zależy
od indywidualnej oceny oczekiwanego poziomu wybielania.
Dla większości użytkowników 5 dni kuracji będzie w pełni
satysfakcjonujące.
**Efekt wybielania widoczny po 5 dniach.

Pasta do zębów – :biel i odbudowa
(tuba z pastą – faza 1 wybielania).

1. Formowanie nakładek
Przygotowanie do wybielania.
1.

Zagotuj wodę i poczekaj 5 minut, aby ostygła do temperatury
80 °C. Aby uniknąć poparzenia ust lub dziąseł, sprawdź
czy woda nie jest zbyt gorąca.

2.

Trzymając nakładkę za uchwyt zanurz ją w gorącej
wodzie na 5-10 sekund. Po kilku sekundach
nakładka stanie się mętna i na tyle miękka, że będzie
ją można łatwo dopasować do kształtu zębów.
Uwaga: Zbyt długie trzymanie nakładek w gorącej wodzie
może spowodować ich uszkodzenie.

3.

Triple action system wybielający dostarcza użytkownikom nową
specjalistyczną kurację wybielającą cechującą się:
•
•
•
•

2. Przed wybielaniem - dokładne umycie zębów

4.

5.

Po wyjęciu nakładek z gorącej wody odczekaj chwilę,
aby uniknąć poparzenia dziąseł, a następnie umieść miękką
nakładkę na dolnych zębach. Zaciśnij lekko szczękę
i dokładnie dociśnij palcami i językiem do zębów, żeby
dopasować nakładkę do ich kształtu. Formowanie zakończ
w ciągu 30 sekund. W celu uzyskania zadawalającego rezultatu
można tę czynność powtórzyć 1-3 razy.
Uformowane i utwardzone nakładki włóż ponownie
do ust i sprawdź, czy nie uciskają lub nie są zbyt długie.
Zbyteczne lub uciskające części i uchwyt można odciąć.
Powtórz czynności z punktów 1-4 przy drugiej nakładce
na górnych zębach.

1.

Wyciśnij niewielką ilość pasty na szczoteczkę do mycia zębów. Zaleca
się stosowanie miękkiej szczoteczki.

2.

Dokładnie umyj zęby ze wszystkich stron. Mycie powinno trwać
2 minuty.

3.

Wypłucz wodą zęby i jamę ustną.

3. Wybielanie zębów

Żel wybielający Triple action
(tuba z żelem – faza 2 wybielania).
1.

Wyciśnij ok. 1ml (1cm) żelu wybielającego do nakładki Rozprowadź
żel równomiernie wewnątrz nakładki po stronie przedniej części
zębów (użyj łyżeczki od herbaty lub plastikowej szpatułki). Napełnij
żelem również drugą nakładkę .

2.

Nałóż (kolejno) obie nakładki z żelem na zęby. W razie potrzeby
nadmiar żelu wyciekającego z nakładek wytrzyj chusteczką
lub wypluj.

3.

Nakładki pozostaw na zębach przez 20 minut.

4.

Po zdjęciu nakładek umyj zęby szczoteczką żelem pozostałym
na zębach. Wypłucz wodą zęby i jamę ustną.

4. Po wybielaniu

Płyn do płukania jamy ustnej :HA
(buteleczka z płynem – faza 3 wybielania).

wideo
instrukcja

1.

Wypłucz jamę ustną załączonym płynem do płukania. Płucz jamę
ustną stosując 1 nakrętkę płynu przez 30 sekund, następnie wypluj.
Nie połykaj.

2.

Przez 30 minut po wybielaniu nie jedz i nie pij niczego oprócz czystej
wody.

