Wittere tanden wil iedereen! Het is
een makkelijke oplossing om er beter
uit te zien. Of dat nu een stralende
witte lach is op uw huwelijksdag
of om uw zakenrelaties tijdens een
meeting te overtuigen.
Wittere tanden krijgt u eenvoudig
én veilig met Evolution 3 van Enlighten!

Meer weten?
Voor meer informatie over het bleken van uw tanden
met Evolution 3 van Enlighten kunt u contact
opnemen met uw tandarts.
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Antwoord op uw vragen

Het verschil is het resultaat!
Volg de instructies van uw tandarts
en uw tanden worden witter
dan ooit met Enlighten Whitening.

Hoe werkt het
Evolution 3 van Enlighten verhoogt de zuurstofdoorlaatbaarheid van de tanden, waardoor kleurmoleculen worden
afgebroken. Evolution 3 is een gecombineerde tanden
bleekbehandeling. Dit houdt in dat een thuis-behandeling
van 2 weken wordt gevolgd door een behandeling
bij de tandarts van 40 minuten.
Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling duurt 2 weken. U krijgt van uw tandarts
Whitening Trays (bitjes) mee, die u gedurende 14 nachten
aaneen gesloten dient te dragen. Op de 15e dag heeft u een
afspraak bij de tandarts voor de 2e afsluitende behandeling
die 40 minuten duurt. U dient uw bitjes mee te nemen!
Hoe wit worden mijn tanden?
Uw tanden kunnen tot 16 tinten witter worden. De resultaten
variëren, maar bij een juiste toepassing worden alle
natuurlijke tanden spectaculair veel witter. Ook worden
mooie resultaten geboekt bij moeilijke verkleuringen in het
gebit w.o. tetracycline, antibiotica en medicijn verkleuringen.

Hoe lang heeft de behandeling effect?
De resultaten kunnen zeer langdurig zijn. Door de trays
(bitjes) om de maand 1 nacht te gebruiken behoudt
het gebit ook na de behandeling het bereikte
resultaat. De Tooth Serum pasta zorgt er ook voor, dat
het resultaat langer gehandhaafd blijft.
Is de behandeling veilig?
De behandeling is volledig veilig. Evolution 3 van
Enlighten is geautoriseerd door de tandheelkunde.
Eventuele bijwerkingen
Tijdens de behandeling kan er gevoeligheid
optreden aan het gebit. U heeft hiervoor pijnstillende
wattenstaafjes (desensitising swabs) meegekregen
van de tandarts. U dient de behandeling onmiddellijk
te staken als zich hevige pijnen voordoen en direct
contact op te nemen met uw tandarts.
Als er bij u een bijwerking optreedt die niet is vermeld,
raadpleeg dan uw arts of tandarts.

Worden mijn tanden niet te wit?
Nee, natuurlijke tanden worden zelden te wit.
Bleken kronen, facings, vullingen of composiet mee?
Nee, alleen natuurlijke tanden kunnen gebleekt worden.
Brengt de behandeling pijn of ongemak met zich mee?
Om gevoeligheden aan het gebit tegen te gaan krijgt u
voorshands aan de behandeling een Tooth Serum pasta
mee van de tandarts, die u dagelijks tot het moment
waarop de behandeling start, dient te gebruiken. Tijdens
de behandeling kunnen uw tanden wat gevoeliger zijn.
De tandarts geeft u eenvoudig te gebruiken pijnstillende
wattenstaafjes mee. Tevens kan gebruik worden gemaakt
van de Tooth Serum pasta.

Het resultaat
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