Handleiding Whitening Strips
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 whtening strips. Met onze whitening strips werkt u in 5
eenvoudige stappen naar een mooie, witte glimlach. Veel plezier!
Belangrijke tip: Wij raden aan om het product maximaal 3-5 keer per week te gebruiken, na het tandenpoetsen, voor het slapengaan.
Tijdens je nachtrust komen je tanden langdurig niet in aanraking met kleurstoffen. Zo zul je een maximaal effect bereiken.
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Maak eerst uw tanden zoveel mogelijk vrij van vuil en speeksel. Maar
let goed op! Poets uw tanden niet van tevoren met tandpasta. TandenBleken-Thuis.nl raadt u aan om uw mond goed te spoelen met water en
eventueel uw tanden vuilvrij te maken door uw tanden licht te borstelen
met uw tandenborstel en enkel wat water.

2

Pel de strips. Zorg ervoor dat u droge handen heeft. Open het zakje en haal de
strip tevoorschijn. Pel nu de strip van het plastic.
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Breng de strip met de gel-zijde aan op uw tanden met behulp van een spiegel. Sluit de strip goed aan op
uw tandvlees en druk zachtjes zodat ze goed blijven zitten. Probeer niet teveel contact te maken met het
tandvlees, voor een optimaal resultaat. Breng als eerste voorzichtig de kortste strip aan op uw onderste
tanden. Vouw de rest van de whitening strip achter uw tanden.
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Vervolgens brengt u de andere strip aan op uw bovenste tanden. Zo krijgt u snel het beste resultaat. Je
kunt gewoon je dagelijkse bezigheden doen met uw whitening strips in.
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Draag onze whitening strips gedurende 45-60 minuten. Spoel daarna je mond met water. Wij adviseren
om in het uur na uw bleeksessie alleen water te drinken en het liefst niet te roken. Dit is voor een optimaal
resultaat. Hierna kunt u in principe weer alles eten en drinken. Maar pas op: koffie, thee, roken en producten met veel kleurstoffen kunnen de resultaten beïnvloeden.

Heeft u gevoelige tanden?
Met onze whitening strips gaat u waarschijnlijk resultaat boeken. Maar er is een kleine kans dat uw
tanden pijn gaan doen, of dat ze gevoelig gaan worden. Dat verschilt heel erg per persoon en is afhankelijk
van genetische factoren en uw levensstijl. Als u van uzelf al gevoelige tanden heeft, is er een kans dat ze
gevoeliger worden na het toepassen van onze whitening strips met bleekgel. Meestal trekt de gevoeligheid
weer weg na een paar uur tot dagen.
Optimaal resultaat
Het beste is om na uw bleeksessie te spoelen met een kleurloze fluoride mondspoeling en gedurende de
periode van 1 uur niks te eten of drinken. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u om in de uren na uw
bleeksessie zo min mogelijk producten te nuttigen met veel kleurstoffen. Denk aan ketchup, citrusvruchten,
kersen.
Ook koffie en thee nuttigen beïnvloedt uw resultaat. Uiteraard als u rookt heeft dit ook gevolgen voor de
natuurlijke witte kleur van uw tanden. U heeft het helemaal in hand hoe wit u uw tanden wilt! Veel plezier
met onze whitening strips!
Herhaalt u bovenstaande stappen een aantal keer en begin met het krijgen van wittere tanden. De meeste
mensen zien al na drie behandelingen resultaat.
Tip: was uw handen met water en zeep na het gebruik van onze whitening strips

Aanvullende informatie
Onze whitening strips bleken alleen uw eigen tanden. Kronen, vullingen of andere tandheelkundige aanpassingen worden niet witter door het gebruik van onze whitening strips. Ze brengen geen schade aan deze
tandheelkundige aanpassingen. Wij adviseren u om geen whitening strips te gebruiken in combinatie met
een beugel.
Ons bleekmiddel bevat geen waterstofperoxide. Hiermee is het product strikt veilig volgens Europese wet
– en regelgeving. Onze bleekgel bevat bleekmiddelen die als veilig beschouwd worden door het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenproducten (WCC) van de Europese Commissie.

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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