Handleiding Tandenbleekset
Welkom, super dat je hebt gekozen voor ons product om je tanden witter te kunnen maken. Hieronder vind je een uitgebreide handleiding om aan
de slag te gaan met onze tandenbleekset. Met onze bleekformule kan het haast niet makkelijker. In slechts 13 stappen kun je met onze tandenbleekkit je tanden een aantal tinten witter maken. En dat terwijl je gewoon lekker op de bank zit, een film zit te kijken of een boek zit te lezen.
Ideaal toch? Ga nu aan de slag met ons stappenplan om wittere tanden te kunnen krijgen!
Belangrijke tip: Na het drinken van frisdrank kun je het beste een uur wachten met je tanden poetsen of bleken. Zo heeft het speeksel in
je mond de tijd om de zuren en suikers te neutraliseren. Wij raden aan het product maximaal 3-5 keer per week te gebruiken. Je kunt het
in plaats van het tandenpoetsen doen, ‘s avonds voor het slapen gaan, voor een maximaal effect. Tijdens je nachtrust komen je tanden
langdurig niet in aanraking met kleurstoffen.

1

Draai het batterijklepje open van de LED-lamp. Het plastic laagje kun je verwijderen,
dit is er op gedaan ter bescherming tijdens het transport. Doe er nu de batterij in.

2

Voordat je kan beginnen met het bleken van de tanden, dien je eerst je tanden te
poetsen. Bij voorkeur niet met een whitening tandpasta.

3

Vul het bitje met de bijgeleverde bleekgel. Focus je vooral op de voorzijde van het
bitje, dit is namelijk het aangezicht van je gebit. Probeer ongeveer 1,5 ml per sessie
te verdelen over het bitje voor de onderkant en de bovenkant.

4

Als de gel verspreid is over de bitjes kun je de bitjes in je mond doen. Druk ze nog
even voorzichtig aan zodat je zeker weet dat ze goed zitten.

5

Deze stap is optioneel. Je zou nog wat vaseline kunnen verspreiden over je lippen en mondhoeken om
eventuele kleine scheurtjes in de lippen tegen te gaan.

6

Pak het LED-apparaat en neem deze in de mond. Sluit je lippen er goed
omheen. Schakel vervolgens de LED-lamp in om de werking van de
bleekgel te activeren.

7

Na 15-25 minuten zit de sessie erop. je kunt tijdens deze sessie gewoon tv-kijken
of een boek lezen, ideaal. Na 15-25 minuten kan je de LED-lamp uitschakelen en de
bitjes uitdoen.
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8

Je kan nu het bitje afspoelen met lauw warm kraanwater.

Teeth Shade Guide

9

Je kunt je resultaten bijhouden met de shadeguide. Bekijk de
voortgang en laat je verrassen.
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De bleeksessie zit erop, je kunt het proces herhalen tot je de gewenste kleur bereikt. Wij raden aan om
maximaal 3 keer per week de tanden te bleken.

11

Tevens adviseren wij je om de eerste 4 uur na het tanden bleken NIET te roken voor een optimaal resultaat.

12

Vermijd koffie, zwarte thee, wijn en producten met veel kleurstoffen gedurende 24 uur na het tanden bleken
voor een optimaal resultaat.

13

Drink alleen maar water in de eerste 4 uur na het tanden bleken.

Wanneer kun je resultaten verwachten?
Veel mensen zien al na 3 dagen verschil. Bijna alle mensen zien na twee weken dat zij
duidelijk wittere tanden hebben
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