
WHITENINGevo STRIPS



VAD ÄR WHITENINGevo STRIPS?
Brilliant Smiles Whiteningevo strips är en tandblekningsprodukt för hemma-
bruk. Behandlingen är smidig att utföra på egen hand, effektiv och framförallt 
helt säker. Produkten liknar en tunn genomskinlig plastremsa med en mild 
tandblekningsgel på ena sidan, som ska fästas direkt på tandraden. Gelen 
innehåller 6 % väteperoxid. 

FÖRPACKNING
Whiteningevo strips är engångsremsor som ligger styckförpackade - en remsa 
för överkäken och en för underkäken i samma förslutna styckpåse. I varje 
paket medföljer 14 styckpåsar, vilket med andra ord räcker till 14 dagars an-
vändning. 

INSTRUKTIONER
Plocka av remsan från plastfilmen och applicera direkt på rena och torra tän-
der, med gelsidan mot tänderna. Stryk fingrarna längs med remsan så den 
sitter fast och vik in kanten på baksidan tänderna. Låt remsan sitta kvar 1-2 
timmar, beroende på hur länge du vill bleka dina tänder. Remsorna är näst-
intill osynliga och kan därför användas ”on-the-go”, till exempel under tiden 
man gör sig iordning inför en fest eller på väg till jobbet. När du är klar drar 
du av remsan och slänger den. Brilliant Smile rekommenderar att du undviker 
tobak och kraftigt färgad mat och dryck under hela behandlingsperioden för 
att säkerställa att du får bästa möjliga resultat.

BEHANDLINGSTID
Whiteningevo strips används i 1-2 timmar/dag, i 14 dagar eller tills man är nöjd 
med resultatet. De flesta når önskat resultat redan efter 7 dagars användan-
de. Remsorna som blir över kan du spara och använda vid ett senare tillfälle 
om så önskas.

OM BRILLIANT SMILE SWEDEN
Brilliant Smile är ett svenskt varumärke och företaget grundades i Göteborg, 
Sverige, år 2003. Vi är idag en av den svenska marknadens största aktörer 
inom tandblekning. Företaget har byggt upp ett gott rykte genom att erbju-
da kvalitetsprodukter som avlägsnar missfärgningar och ger vita tänder, utan 
att skada tändernas emalj.
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