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Λεύκανση - COSMETIC

opalescence® Go 6%
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ 

Χρήσεις 
Το Opalescence Go είναι έτοιìο προς χρήση: Χωρίς αποτυπώìατα, εκìα-
γεία ή χαìένος χρόνος στο εργαστήριο. Μπορεί να χρησιìοποιηθεί ως ολο-
κληρωìένη θεραπεία λεύκανσης, για αναìνηστική εφαρìογή η σε συνδυα-
σìό ìε λεύκανση που έχει προηγηθεί στο ιατρείο. 

1. Αφαιρείτε τα δισκάρια από την συσκευασία 

6. Φορέστε για 60-90 λεπτά 

3. Ρουφήξτε ελαφρά για να φέρετε σε επαφή 
τον νάρθηκα ìε τα δόντια

4. Αφαιρέστε το εξωτερικό δισκάριο 

2. Κεντράρετε στο τόξο 

5. Πιέστε τον νάρθηκα ελαφρά εάν χρειάζεται. 

Οδηγίες

•  Νέος νάρθηκας UltraFit – πολύ άνετος νάρθηκας ο οποίος προσαρμόζεται σε κάθε 
χαìόγελο σε λίγα ìόλις λεπτά. 

• μεγαλύτερος νάρθηκας – κάλυψη από γομφίο σε γομφίο 
•  με σύνθεση PF (νιτρικό κάλιο & φθόριο) – το νιτρικό κάλιο βοηθά στην ελαχιστο-

ποίηση της ευαισθησίας. Το φθόριο βοηθά στην ενδυνάìωση της αδαìαντίνης και 
προστασία από την τερηδόνα. Οι έρευνες δείχνουν ότι ìαζί βελτιώνουν την γενική 
υγεία των δοντιών1,2,3,4,5

•  Έτοιμο προς χρήση - ήδη περιέχει τον λευκαντικό παράγοντα, δεν χρειάζεται η κα-
τασκευή ενός νάρθηκα λεύκανσης

•  6% υπεροξείδιο του υδρογόνου – χρόνος εφαρμογής 60-90 λεπτά ημερησίως για 
5-10 ηìέρες
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on caries susceptibility of human enamel. Oper Dent. 2005;30(2):265-70. 3 Clark LM, Barghi N, Summitt JB, Amaechi 
BT. Influence of fluoridated carbamide peroxide bleaching gel on enamel demineralization. J Dent Res 85(Spec Iss 
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Tζελ Opalescence PF 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου για 
εξαιρετικά αποτελέσìατα 

Βοηθητικό δισκάριο για την τοποθέτηση του νάρθηκα 

Λεπτός, άνετος νάρθηκας 
ο οποίος προσαρìόζεται 

σε κάθε χαìόγελο 
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4639 Opalescence Go 6%
 Περιέχει 10 δισκάρια άνω και 10 κάτω γνάθου

 

Διατηρείται στο ψυγείο.

4649 Opalescence Go 6% Mini Kit 
 Περιέχει 4 δισκάρια άνω και 4 κάτω γνάθου 

 

Διατηρείται στο ψυγείο.

ìε το καινοτόìο νάρθηκα

UltraFit

ο οποίος προσαρìόζεται

σε κάθε χαìόγελο

σε λίγα ìόλις λεπτά!

ìε το καινοτόìο νάρθηκα

UltraFit

ο οποίος προσαρìόζεται

σε κάθε χαìόγελο

σε λίγα ìόλις λεπτά!


