Teeth whitening

Dual Foam System

Skonsam tandblekning
när du borstar tänderna
För dig som har känsligt tandkött eller bara vill få
ett fräschare och vitare leende på ett enkelt och
effektivt sätt. Borsta med vanlig tandborste morgon
och kväll och du får ett synbart resultat inom 1-3
veckor. Beconfi®dent två-stegsblekning med skum
är kliniskt testad för oralt bruk. Medlens skummande
konsistens gör rengöringen och blekningen extra
effektiva då de tränger in mellan tänderna och på
andra svåråtkomliga ställen kring tandköttet. Du
behöver inte använda vanlig tandkräm så länge
behandling pågår.
Beconfi®dent tandblekningsprodukter verkar
effektivt och skonsamt. Skummet avlägsnar fläckar
på tänderna. Dual Foam skummet har ett pH-värde
som är skonsamt för munnen och tänderna och
innehåller inga syror som sliter på emaljen.

Så gör du

Hållbarhet
Se behållare.

1. Applicera rengöringsskum (1)
på torr tandborste och borsta
tänderna noggrant i 1 minut.

Eventuella biverkningar
Inga kända biverkningar är rapporterade.

2. Spotta ut och skölj munnen med
vatten.
3. Applicera blekningsskum (2)
på tandborsten och borsta
noggrant i 2 minuter.
4. Spotta ut, skölj INTE. Ät eller
drick inte på 15 min efter avslutad
borstning.
För ett lyckat resultat
Borsta varje morgon och kväll. Använd produkten
max 3 ggr/dag, vi rekommenderar 2 ggr/dag. Resultatet är individuellt, förändring sker gradvis och synlig
skillnad uppnås vanligen efter 4-5 dagar.
Använd inte produkten mer än 3 veckor i följd.
Observera att skalfasader, lagningar och andra tandarbeten inte kommer att blekas.
För bästa och mest varaktiga resultat, borsta dagligen
med Beconfi®dent Multifunctional WhiteAmin™
tandkräm som även innehåller vitaminer.
Varningsföreskrifter
Vid onormalt intag, kontakta giftcentralen 112 och
ange förpackningens innehåll. Avbryt behandlig vid
irritation i tandköttet. 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 synoch räckhåll för barn. Får ej sväljas. Ej för användning
på barn.

Allmänna rekommendationer
• Undvik färgade drycker (till exempel kaffe, te,
rödvin, juice) under 15 min efter behandling.
• Tandblekning ska ej göras på personer under 18 år.
• Gravida eller ammande ombedes rådgöra med 		
läkare innan behandling.
Ingredients: Cleaning Foam:
Aqua, alcohol, glycerin¸ polysorbate 20, poloxamer 188, sodium lauryl sulfate, sodium saccharin,
sucralose, poloxamer 407, mentha piperita oil,
L-menthol, sodium citrate, potassium acesulfame,
sodium benzoate, caffeine, limonene.
Ingredients: Whitening Foam:
Aqua, alcohol, menta piperita oil, sodium lauryl
sulfate, sodium saccharin, sucralose, poloxamer 407,
sodium coco-sulfate, disodium EDTA, sodium citrate,
potassium hydroxide, limonene, linalool.
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
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