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BĚLÍCÍ GELOVÉ NÁPLASTI
Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si pro snadné a jednoduché bělení zubů vybral naše
náplasti na bělení zubů.
Důležité tipy:
1.
2.

3.
4.

Abyste dosáhli bělejšího a zářivějšího úsměvu, používejte bělící náplasti pravidelně každé
tři měsíce.
Abyste dosáhli a zachovali lepší bělící účinek, snažte se během období používání omezit či
úplně zanechat kouření, pití kávy, čaje, kolových nápojů či červeného vína. Také se snažte
nekonzumovat potraviny, které jsou známé pro svou vysokou schopnost pigmentace, jako
jsou třešně a borůvky.
Pokud s aplikací začnete, je třeba, abyste během dvou týdnů s kúrou nepřestávali.
Součástí balení je kontrolní stupnice zabarvení zubů.

Tyto bělící náplasti jsou elastické a jsou opatřeny gelem s vysokou hustotou a účinností. Proto
při aplikaci a manipulaci nemusíte mít obavy – gel nesteče do ústní dutiny či na ruce nebo rty.
Postup pro aplikaci náplastí viz níže.

Uchopte za hranu
a odlepte ochranný
proužek .

Stranu s gelem oto- Jemně přitlačte
čte k povrchu zubů. a prstem proužek
upravte. Ujistěte
se, že zcela přilnul
k povrchu zubů

Po 30 minutách
proužek sundejte a
vyhoďte.

Použití:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Náplast uchopte za hranu a odloupněte ho z plastové fólie. Otočte stranu s gelem
k povrchu zubů.
Kontrolujte se v zrcadle. Vyrovnejte rovnou hranu náplasti s hranou dásně, jemně
přitiskněte k horní řadě zubů a prsty nastavte do požadované polohy. Ujistěte se,
že proužek úplně přilnul k povrchu zubů.
Postup opakujte s druhou náplastí.
Po zhruba 30 minutách obě náplasti odstraňte a vyhoďte.
Abyste ze zubů odstranili zbytky gelu, vyčistěte je kartáčkem a následně ústa
vypláchněte vodou.
Tímto způsobem aplikujte náplasti 1 x denně po dobu 2 týdnů.

Rady pro uživatele:
1.
2.
3.
4.
5.

Nepoužívejte bělící náplasti ihned po čištění zubů. Mezi čištěním a jejich aplikací
byste měli dodržet odstup alespoň jedné hodiny.
Náplasti nepoužívejte opakovaně. Po použití je vyhoďte.
Látka použita na náplastích je zdraví nezávadná a spolknutí malého množství
gelu není škodlivé.
Abyste ze zubů odstranili zbytky gelu, vyčistěte je kartáčkem a následně ústa
vypláchněte vodou.
Pokud náplast během aplikace na zubech vyschne, před odstraněním ji navlhčete.

Důležitá upozornění:
1.
2.
3.
4.
5.

Bělící náplasti nepoužívejte, pokud trpíte ústními vředy, afty, pokud máte
nemocné dásně či po chirurgickém zákroku v ústní dutině.
Pokud máte citlivé zuby, před použitím náplastí byste se měli poradit
se zubním lékařem.
Pokud se gel dostane do kontaktu s očima, důkladně je vypláchněte.
Tento produkt není určen pro děti do 12 let a těhotné ženy.
Vedlejší účinky tohoto výrobku jsou vzácné. V případě nepříznivých projevů
přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého praktického lékaře.

