
 

Luster Premium White PRO LIGHT 
 

Mod de folosire 
1. Picurati apa de gura Accelerator Mouth Rinse in capacul ei pana la limita de 10 ml. Apoi clatiti gura cu aceasta timp de 10 secunde, 
asigurandu-va ca solutia intra in contact cu dintii din fata. Nu inghititi. 
2. Agitati sticluta de gel Luster Super Whitener pentru 3-5 secunde. Aplicati gelul pe fiecare dinte pe care doriti sa il albiti, insistand cu 
periuta si in locurile greu accesibile (intre dinti, in spatele dintilor). Asteptati aproximativ 20 de secunde sa se usuce gelul inainte sa 
atingeti dintii cu limba sau buzele. Evitati contactul direct cu gingiile sau saliva (puteti pune vata sau tifon intre gingii si buze). Daca gelul 
intra in contact cu buzele sau obrajii, stergeti-l cu un prosop alb inainte de a continua si cu apa, daca este necesar. 
3. Indepartati invelisul de plastic al aparatului cu lumina. Puneti aparatul in fata dintilor si, doar dupa aceea, dati-i drumul. Puteti sa va 
odihniti buzele pe aparat. Aparatul se va opri automat dupa 2 minute, anuntandu-va printr-un semnal sonor. 
4. Repetati pasii 1-3 de pana la de 20 de ori pentru a obtine nivelul de albire dorit. 
Suprafata de contact a dispozitivului luminos cu gelul de pe dinti trebuie curatata imediat dupa fiecare utilizare cu un material umezit cu 
spirt sau o solutie dezinfectanta.  

In pachet veti gasi si un ghid de nuate, pentru a determina evolutia culorii dintilor dvs. Marcati pe el nuanta dintilor inainte de 
inceperea tratamentului  si verificati la sfarsitul acestuia noua nuanta obtinuta. Pentru aceasta este suficient sa puneti cartonasul cu 
nuante langa dinti si sa alegeti nuanta cea mai apropiata. 

 

Sfaturi 
1. Stati singuri. Este nevoie de liniste si concentrate pentru a va aminti pe care din dinti ati aplicat gel,         

 pentru cat timp si de cate ori. 

2. Lumina activatoare a gelului se stinge automat dupa 2 minute, asa ca nu va stresati numarand  

      secundele. 

3. Odihniti-va buzele pe lumina cat aceasta este in functiune.  

4. Daca aveti inflamatii in gura, nu folositi produsul pana ce acestea sunt vindecate. 

5. Ocazional, puteti observa albirea gingiilor in jurul dintilor. In aceasta situatie, opriti tratamentul pentru 24-48 de ore, pana la 
disparitia acesteia. 

6. Nu este recomandat sa beti, sa fumati sau sa mancati in timpul aplicarii produsului pe dinti. De asemenea, pentru rezultate mai 
bune, se recomanda ca in urmatoarele 24 de ore dupa aplicarea tratamentului, sa evitati consumul de: Coca Cola, tutun, sosuri rosii, 
sosuri pe baza de soia, cafea, ceai, vin rosu, mustar, ketcup, afine, mure, acestea fiind produse care pateaza dintii. 

7. Este posibil ca dupa primele 10 aplicari pe fiecare dinte sa obtineti rezultatul dorit. In acest caz, restul produsul il puteti folosi mai 
tarziu pentru intretinerea noii nuante de alb. Daca doriti sa faceti tratamentul complet, de 20 de aplicari, este recomandabil ca dupa 
primele 10 aplicari sa mai clatiti o data gura, urmand pasul 1. 

8. Nu depasiti 20 de aplicari ale produsului in mai putin de 24 de ore.  

 

Important! 
 Nu priviti lumina in timpul procesului de albire. 

 Nu bagati niciodata aparatul in apa. 

 Nu amestecati bateriile din pachet cu alte marci! 

 Nu folositi alte tipuri de baterii! 

 Nu combinati bateriile vechi cu cele noi! 

 Inlocuiti bateriile dupa utilizarea aparatului  

 Inlocuiti bateriile dupa utilizarea aparatului 

pentru 20 de aplicari ale gelului. 

 Daca aparatul nu este folosit pentru o perioada 

mai mare de timp, de recomanda scoaterea 

bateriilor. 

 Produsul actioneaza doar pe dintii naturali. 

 

Atentie! 
Nu lasati produsul la indemana copiilor.  
Produsul nu se adreseaza copiilor sub 12 ani. 
Evitati contactul cu ochii si materialele textile. In cazul 
in care produsul intra in contact cu ochii,  clatiti bine 
cu apa si consultati un medic. 
Consultati medicul daca aveti carii, dinti crapati sau 
alte probleme cu dintii si gingiile. 

Daca apar iritatii ale gingiilor, intrerupeti tratamentul 
si consultati un medic stomatolog. 
In timpul sarcinii, nu folositi produsul fara sfatul 
medicului. 
Nu folositi produsul in cazul in care sunteti alergic(a) la 
ingredientele acestuia. 
 

 


