
TANDBLEKNING

ALLT DU VILL VETA OM



Långt ifrån alla har naturligt vita tänder. För många 
av oss har vitheten minskat på naturlig väg med 
åren, medan andra faktiskt har mindre vita tänder 
från början. Missfärgningar är oftast ett resultat av 
mat, dryck, tobak och annat vi stoppar i munnen, 
vars pigment packas in i emaljen och ger tanden en 
mörkare färg över tid. God munhygien kan sakta ner 
processen, men när pigmenten redan har absorberats 
i tanden kan endast tandblekning med väteperox-
id* ta bort dem. Personer med de flesta typer av 
missfärgningar kan uppnå en vitare nyans på sina 
tänder med hjälp av Brilliant Smiles tandblekning. 
Endast ett behandlingstillfälle är normalt tillräckligt 
för att uppnå märkbart vitare tänder med resultat 
som varar i flera år.

Vad menas med Brilliant Smile-metoden?
”Brilliant Smile-metoden” refererar till ett snabbt 
och säkert sätt att bleka tänder - med hjälp av både 
Brilliant Smiles utrustning och framför allt Brilliant 
Smiles tandblekningsgel. Alla våra produkter är 

De kliniker som arbetar med Brilliant Smile har samt-
liga specialutbildats och certifierats för användandet 
av Brilliant Smiles utrustning och preparat. Alla våra 
kliniker har alltid samarbete med minst en legitimerad 
tandläkare för rådgivning kring varje enskild patient 
om så behövs. Tandläkare måste naturligtvis under-
söka tänderna och behandla eventuella skador innan 
tandblekningsbehandlingen kan påbörjas. Patienter 
skall ha varit hos tandläkare inom den senaste tre 
månadsperioden före tandblekning.

Vad är det som bleker tänderna?
Väteperoxid är den vanligaste aktiva ingrediensen i 
tandblekningspreparat. *Det finns även ämnen som 
utsöndrar väteperoxid (ex. karbamidperoxid) som 
fungerar på liknande sätt. När väteperoxid oxideras 
frigörs fria syreradikaler som bryter ner organiskt 

EU-godkända och pH-neutrala, vilket betyder att du 
som kund kan vara helt trygg när du väljer att bleka 
tänderna med Brilliant Smile Sweden.

Säker och effektiv behandling
Brilliant Smile är den ledande metoden i Sverige 
för tandblekning som ger bra resultat utan att kom-
promissa med munhälsan. Patienter som genomgår 
en behandling med Brilliant Smile behöver normalt 
inte återkomma för upprepade behandlingar för att 
bli nöjd. Vid tandblekning med andra metoder är 
biverkningar så som ilningar och bestående käns-
lighet mycket vanliga. Lyckligtvis är biverkningar 
mer sällsynta med Brilliant Smiles tandblekning och 
ifall de förekommer är de snabbt övergående och 
ofarliga. Den främsta orsaken till detta är att vi bara 
använder pH-neutral gel (7) som dessutom innehåller 
tillsatser som återuppbygger emaljen och minimerar 
biverkningar. Vid ljusblekning används våra preparat 
i kombination med välbalanserat plasmaljus, som 
är helt fritt från skadliga våglängder.

material till koldioxid och vatten. Missfärgningarna 
som sitter i tänderna är till exempel rester från kaffe, 
tobak, mat etc. vilket är organiska material som bryts 
ner. Emaljen är inte organisk och påverkas därför inte.

Är tandblekning farligt?
Brilliant Smiles tandblekning är helt ofarlig, men det 
samma gäller dessvärre inte för alla tandblekningsme-
toder. Väteperoxiden i sig bryter ner missfärgningar 
i tanden utan att skada eller förändra tandens emalj, 
men det som däremot kan skada emaljen är prepa-
rat som inte är pH-neutrala som fräter på emaljen. 
Frätningskador är smärtsamt, ger långvariga besvär 
och mindre hållbara blekningsresultat, därför är alla 
Brilliant Smiles preparat pH-neutrala. Dessutom är 
vårt plasmaljus helt fritt från cancerframkallande 
UV-strålar och skadliga våglängder.

Tandblekning

Specialutbildad personal



Där missfärgningarna tidigare har suttit finns efter 
behandlingen mikroskopiska ihåligheter, som lätt kan 
fyllas igen med nya missfärgningar. Under de första 
72 timmarna efter behandling är det därför viktigt att:

• Undvika starkt färgade drycker, mat och tobak 
då detta kan försämra resultatet.

• Undvika sura livsmedel eftersom dessa kan orsaka 
överkänslighet.

• Skölja med fluor två gånger dagligen

NanoSeal Total+
Vid tandblekning på klinik finns det ett alternativ 
för dem som inte vill undvika missfärgande drycker 
etc. enligt instruktionerna ovan. De flesta kliniker 

erbjuder mot en extra kostnad NanoSeal Total+, en 
skyddande försegling som appliceras på tänderna 
efter blekning, så att man kan äta och dricka vad 
som helst direkt efter behandlingen. NanoSeal Total+ 
återuppbygger emaljen direkt och minimerar därför 
även eventuella ilningar och känslighet.

Hur länge varar resultatet?
De missfärgningar som har försvunnit genom tand-
blekning är borta permanent, man kommer däremot 
samla på sig nya missfärgningar. Hur lång tid det tar 
för tänderna att bli missfärgade igen är väldigt indi-
viduellt och beror på levnads-och kostvanor. Normalt 
vill patienter göra om behandlingen efter 1-5 år. 

Våra behandlingar

Efter behandlingen

Vi erbjuder flera typer av tandblekning, både för 
hemmabruk och för behandling på klinik. Som 
kund är det upp till dig att bestämma vilken typ av 
behandling du är mest bekväm med. Tandblekning 
på klinik är perfekt för dig som vill se resultat snabbt 
utan att behöva göra något själv. Givetvis kan du 
uppnå samma resultat när du bleker tänderna hem-
ma, men det tar något längre tid. 

Vilka resultat kan garanteras?
En behandling med Brilliant Smile är oftast tillräcklig 
för att göra tänderna märkbart vitare, resultatet är 
dock individuellt och beror på typen och graden 
av missfärgningar. För att få en rättvis bedömning, 
boka tid för en gratis konsultation.

Traditionell klinikblekning re:fresh

Hemblekningskit Whitening strips

• ”Original-behandlingen” som utförs på klinik
• Gelen innhåller 20% eller 35% väteperoxid
• Aktivering med Brilliant Smiles plasmaljus
• Påbörjas med noggrann putsning av tänderna
• Tandköttet skyddas med protector
• Ljusbehandlingen pågår i 3 x 10-20 min

Genomsnittsresultat: 7 nyanser

• Komplett kit för tandblekning hemma
• Köps hos tandläkaren
• Skenan specialanpassas efter dina tänder
• Behandling pågår i 7 dagar
• Spara skenan och köp refill av gel hos tandläkaren
Genomsnittsresultat: 7 nyanser efter 1 vecka

• Enklare variant av blekning på klinik
• Gelen innehåller 6% väteperoxid
• Gelen appliceras i specialdesignad skena
• Aktivering med Brilliant Smiles plasmaljus
• Ljusbehandlingen pågår i 2 x 20 min
• Ytterligare 20 min kan läggas till mot extra avgift

Genomsnittsresultat: 3-5 nyanser

• Smidig tandblekning hemma
• Transparenta engångsstrips, ena sidan täckt med 

väteperoxidgel (6%)
• Fäst direkt på tänderna, avlägsna efter 1-2 tim
• Behandling pågår i upp till 14 dagar
Genomsnittsresultat: 7 nyanser efter 2 veckor



Adress: Backa Bergögata 16 M

422 46 Hisings Backa, Sverige

Telefon: +46 771 41 41 41

Epost: info@brilliantsmile.se

Hemsida: www.brilliantsmile.se

Brilliant Smiles munskölj och tandkrämer 
innehåller aktiva ingredienser som löser 
upp ytliga missfärgningar och hindrar att 
nya missfärgningar fäster på tänderna. 
Alla produkter innehåller 1450 PPM fluor, 

medan inga av produkterna innehåller 
skadligt slipmedel. Därför är munvårds- 
serien perfekt att använda dagligen för att 
bibehålla resultatet så länge som möjligt, 
samt för att bidra till god munhälsa.

Kontakta oss

Underhåll


