Crest 3D White Whitestrips With LIGHT
Trei pași simpli pentru o albire ușoară

Dezlipiți
Pentru a obține cele mai bune rezultate, nu spalați dinții înainte de aplicare. Deschideți pliculețul și scoateți plasturii.
Dezlipiți cei 2 plasturi de pe suportul de plastic.

Aplicați
Aplicați partea cu gel a plasturelui direct pe dinți. Aliniați plasturele cu gingia și apăsați ușor pentru un contact bun. Îndoiți
restul plasturelui după dinte pentru o fixare mai bună.

Albiți
Păstrați plasturii pe dinți timp de 60 de minute înainte de a folosi aparatul cu lampă. După o oră de la aplicarea plasturilor
( nu îndepărtați plasturii) luați aparatul cu lampă și porniți-l apăsând simultan și continuu cele 2 butoane laterale până ce
lampa pornește. Plasați lampa pe plasturele de sus și mențineți-o câteva minute până când aceasta se stinge automat.
Porniți lampa din nou apăsând simultan și continuu cele 2 butoane laterale și plasați-o pe plasturele de jos, menținand-o
câteva minute, până ce se stinge automat.
Îndepărtați lampa, plasturii și excesul de gel de pe dinți prin clatire sau cu un șervețel.

Atenție!
Culoarea obținută după folosirea acestui tratament depinde de structura dinților dumneavoastră și nu poate fi
mai deschisă decât albul natural inițial (momentul apariției dinților).
Puteți avea o sensibilitate în timpul sau după terminarea tratamentului. Aceasta este normală și va
disparea în aproximativ 3-4 zile de la încetarea tratamentului.

Important!
 Nu lăsați produsul la indemana copiilor!
 Este interzisă utilizarea produsului la copii cu
varste sub 12 ani!
 Nu inghițiți plasturii din plastic!
 Evitați contactul gelului cu ochii si pielea.
 Este interzis consumul de băuturi și alimente,
fumatul sau dormitul în timpul purtării
plasturilor!

 Evitați contactul gelului cu materialele textile!
 Depozitați produsul într-un loc răcoros, ferit de
soare.
 Nu folosiți produsul dacă purtați un aparat
dentar!
 Este contraindicata folosirea produsului în
urmatoarele cazuri: dinți crăpați, dinți pusi,
paradontoză, carii.

Cum imi mențin nivelul de albire dorit după terminarea tratamentului?
Folosind tratamentul Crest 3D White Monthly Whitening Boost. Acest tratament se aplică o dată pe luna timp de 12 luni
sau puteți folosi zilnic o pastă de dinți din gama Crest 3D White pentru a vă proteja smalțul împotriva noilor pete.
Pentru alte întrebări legate de folosirea produselor noastre vă rugăm accesați secțiunea noastra specială de “Întrebari
Frecvente” la urmatoarea adresă: http://www.coolsmile.ro/faq.html sau contactați-ne telefonic la următoarele nr. de
telefon 0741 145 725 sau 0723 680 260

