Beaming White Premium hampaiden kotivalkaisupakkaus

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin aloitat valkaisun. Tämän jälkeen seuraa ohjeita vaihe
kerrallaan.
ENNEN VALKAISUA: harjaa hampaat huolella ja puhdista hammasvälit hammaslangalla.
MUOTTIEN ESIVALMISTELU: muotoillaan boil’n-bite-muotit hampaisiin yksilöllisesti ”istuviksi”.
Erityinen polymeerisekoitus muotoutuu jo melko alhaisessa lämpötilassa.
Vaihe 1: Kuumenna kattilassa tai vedenkeittimessä vettä kunnes se kiehuu. Nosta kattila levyltä
ja anna jäähtyä 1 minuutti tai kaada kuuma vesi keittimestä kulhoon ja odota minuutti. Upota
toinen muotti 1-3 sekunniksi veteen, jolloin suukappale hieman pehmenee.
VAROITUS: älä pidä muottia liian kauaa vedessä, koska se alkaa kutistua. Älä missään tapauksessa
laita muottia suoraan kiehuvaan veteen! Nosta muotti esimerkiksi lusikan avulla pois vedestä.
Vaihde 2: Asettele muotti varovasti ylähampaisiisi ja pure hampaita kevyesti. Ideana on saada
muotti myötäilemään hampaidesi ja ikeniesi muotoa mahdollisimman tarkasti. Paina sormilla
muottia hampaiden etuosaa vasten ja kielellä hampaiden takaosaa vasten. Ime huulia apuna
käyttäen ylimääräinen vesi pois ja anna muotin jäähtyä suussasi. Toista sama alahampaiden
muotin kanssa. Tämä muotoilu suoritetaan vain yhden kerran, ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Vaihe 3: Kun olet suorittanut muotoilun, leikkaa pidikkeet pois, jotta voit sulkea suusi kokonaan
muottien ollessa suussasi.
Vaihe 4: Varmista että muotit ovat puhtaita ja kuivia ennen kuin laitat niihin valkaisugeeliä.
Kosteus vähentää geelin tehokkuutta ja hidastaa valkaisua. Aseta vana valkaisugeeliä muotin
sisäpinnan etupinnalle ja levitä sitä ympäri koko etupinnan (eli ainoastaan pinnalle, joka
koskettaa hampaittesi etupintaa). Älä käytä geeliä liikaa, koska se pursuaa ulos muotista ja
aiheuttaa turhaan ärsytystä ikenissä ja huulissa. Keskikokoinen valkaisumuotti vaatii vähemmän
kuin 1 ml valkaisugeeliä kaarta kohti. Toista toimenpide toisen muotin kanssa. Älä laita muotteja
vielä suuhusi. Sulje ruiskun korkki jokaisen käytön jälkeen.
Vaihe 5: Spraypullon käyttö. Suihkuta spraypullosta nestettä kolme kertaa normaaliin
hammasharjaan ja harjaa hampaita noin minuutin ajan. Älä huuhtele, vaan sulje nesteen ja syljen
sekoitus pois suustasi.
Vaihe 6: Välittömästi spraynesteen sylkemisen jälkeen aseta muotit suuhusi hampaita vasten.
Pyyhi mahdollinen yli vuotanut geeli pois.
Vaihe 6 B: Jos käytät mini-LED-valkaisuvaloa noudata näitä ohjeita:
Avaa mini-led-valon takakansi ja poista paristojen alta läpinäkyvä muovinen lappu. Kun lappu on
poistettu ja paristot laitettu takaisin paikoilleen, paina valkoista painiketta kytkeäksesi lampun
päälle. Aseta valo hampaiden eteen muottien ollessa suussasi. Voit pitää lamppua paikallaan
huulillasi (mikäli leikkasit kahvat pois), joten kätesi jäävät vapaiksi. LED-valon käyttö ei ole
välttämätöntä, mutta se tehostaa ja nopeuttaa valkaisugeelin vaikutusta. Älä katso suoraan
lamppuun äläkä osoita ketään sillä silmiin.
Vaihe 7: Pidä muotit suussasi 20-30 minuuttia riippuen hampaidesi herkkyydestä.
Vaihe 8. Poista muotit suustasi ja huuhtele kevyesti jäljelle jäänyt geeli hampaistasi. Älä syö tai
juo seuraavan tunnin aikana.
SÄILYTYS: Pese muotit hammasharjalla tai puhdista ne vanupuikolla ja kylmällä vedellä. Säilytä
kuivassa viileässä paikassa, mieluusti omassa säilytyskotelossaan.
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TOISTA toimenpide päivittäin kunnes haluttu tulos on saavutettu. Älä käytä toista pakkausta
välittömästi ensimmäisen loputtua, vaan pidä välissä vähintään 2 viikon tauko. Käytä
korkeintaan 4 pakkausta vuodessa
ET VOI KÄYTTÄÄ KOTIVALKAISUA jos
- olet raskaana tai imetät
- hampaasi eivät ole kunnossa (ne ovat rappeutuneet, juuret ovat paljaat, sinulla on iensairaus)
- hampaasi ovat kuluneet
- käytät hammasrautoja
- olet viime aikoina ollut jossain hammaskirurgisessa tai suun alueen toimenpiteessä
- olet allerginen peroksidille *
- olet alle 18-vuotias
Jotkut henkilöt kokevat kotivalkaisusta hampaiden herkkyyttä tai ienärsytystä. Tämän pitäisi
kadota muutaman päivän kuluessa valkaisun käytön lopettamisen jälkeen. Voit myös vähentää
valkaisutiheyttä tai lyhentää vaikutusaikaa. Jos tuntemukset ovat hyvin epämiellyttäviä, lopeta
kotivalkaisun käyttö.
VAROITUKSET
- Geeliä ei saa tarpeettomasti niellä
- Geeliä tai sprayta ei saa joutua silmiin (jos näin käy, huuhtele runsaalla kylmällä vedellä)
- Säilytä lasten ulottumattomissa

Esikäsitellyn nesteen ainesosat: aqua, glycerin, sodium lauryl sulfate, alcohol, metha viridis
(spearmint) leaf oil, poloxamer 188, sucralose, poloxamer 407, sodium citrate, menthol, caffeine,
sodium benzoate, polysorbate 20, CI 73015, limonene
Geelin ainesosat: glycerin, propylene glycol, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
triethanolamine, sodium saccharin, mica, mentha piperita (peppermint) oil, sodium carbonate
peroxide (sodium percarbonate), CI 77891
* Geelin teho perustuu natriumperkarbonaattiin, joka joutuessaan kosketuksiin syljen
kanssa vapauttaa 0,1% vetyperoksidia (tämä on EU-lainsäädännön sallima yläraja
kotivalkaisussa käytettäville tuotteille)
Huomaa, että valkaisu ei estä hampaitasi värjäytymästä uudelleen! Kiinnitä siis huomiota
elintapoihisi. Suosittelemme käyttämään Minerals Enamel Booster –hoitogeeliä ja valkaisevaa
puhdistavaa Daily White Fusion -vaahtoa valkaistuille hampaille: remineralisoiva hoitogeeli
vahvistaa hammaskiillettä ja vähentää vihlontaa, valkaiseva puhdistusvaahto auttaa säilyttämään
hampaat valkoisina pidempään. Forever White -geelikynällä voit käsitellä yksittäisiä värjäytymiä
tai kirkastaa hymyäsi nopeasti.
Valmistettu Yhdysvalloissa
Jakelija: Whitening World Ltd
26 York Street
London W1U 6PZ (UK)
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