


Klinikblekning

BS79 NanoSeal Total+ 
Förseglar och reminera-
liserar emaljen efter en 
tandblekning och man kan 
leva som vanligt utan risk 
att förstöra resultatet av 
tandblekningen.

BS103, PowerWhiteEVO kit  
klinikblekning 35%, 1x5ml   

BS103-3 PowerWhiteEVO 3-pack 
klinikblekning 35%, 3x5ml   

BS192, PerfectWhiteEVO kit  
klinikblekning 6%, 1x5ml   

BS192-3 PerfectWhiteEVO 3-pack 
klinikblekning 6%, 3x5ml   

BS74  Skyddsglasögon 
med gul lins. 

LED-LAMPOR FÖR TANDBLEKNING PÅ KLINIK
Brilliant Smiles Plasma LED-enheter är några av de 
mest kraftfulla tandbleknings- och härdningslam-
porna på marknaden. Brilliant Smiles blekgeler är 
utvecklade tillsammans med plasma LED-teknologin 
för att optimera aktivering av väteperoxiden. Som 
resultat går blekningsprocessen snabbare och blir 
mer effektiv jämfört med blekning utan ljus.

BS1000 LED Blekningslampa

Plasmaljuset avger inget 
skadligt UV-ljus och därför 
behöver inte ansikte och 
mjukdelar skyddas. Levereras 
med ljusspridningsmunstycke 
för samtidig belysning av 
övre- och undre tandrad.

- Kontakta oss för pris!

BS442 Blekningslampa,  
Plasma LED Pro

Pro har hela 10st LED- 
källor placerade tätt bred-
vid varandra vilket ger en 
bättre och jämnare sprid-
ning. Förkortar behand-
lingsintervallen med 30%

- Kontakta oss för pris!

Nyhet!

BS106 Protector kit 
Flytande kofferdam för inbädd-
ning, skyddar slemhinnan. 
1 spruta inkl. 6st spetsar, räcker 
till ca. 6st behandlingar.



Hemblekning

MUNVÅRDSKIT

BS490  Oral Care Kit

Innehåller:  
• 1st Whitening Evo Tandkräm, 65ml 
• 1st Whitening Boost Tandkräm, 20ml 
• 1st Whitening Munskölj, 250ml

SKENMATERIAL

00738 - Innehåller: 25st, 1mm tjocklek, 
13x13cm

FÖRVARINGSASK

För patienten att förvara sina blekskenor i. 
BS404 – 1st

PRAKTISKA TILLBEHÖR

DENTAL CLEANSER

BS297 – 10st

BLEKMEDEL

MaxiWhite Dag/nattblekning 
BS480 2 sprutor à 3ml

Value Pack: 
BS509 12x2 sprutor à 3ml 
 
DeepWhite Nattblekning 
BS478 2 sprutor à 3ml

Value Pack: 
BS511 12x2 sprutor à 3ml 

FlashWhite Dagblekning 
BS479 2 sprutor à 3ml

Value Pack: 
BS510 12x2 sprutor à 3ml

”Våtservett” för tänderna, ämnad 
för engångsbruk. Träs på fingret och 
gnuggas mot tänderna för att avlägsna 
smuts - som en engångstandborste i 
pocketformat!
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WHITENINGEVO STRIPS 
– en helt ny tandblekningsprodukt för hemmabruk. Den tunna 
genomskinliga plastremsan placeras direkt på tandraden och 
används i 1-2 timmar/dag, i 14 dagar eller tills man är nöjd 
med resultatet.

 
BS415  Whiteningevo Strips  
28 strips - 14 dagars behandling 

Tandbleknings- 
produkt för 

hemmabruk!

BS131 WhiteningEvo
250ml, 12st. 

Munvårdsprodukter

BS163 WhiteningBoost
20ml, 24st. (reseförp.)

WhiteningBoost toothpaste
Intensivkur för snabb borttagning av 
ytliga missfärgningar och beläggningar. 
Ej skadlig slipverkan. Löser upp ytliga 
missfärgningar med hjälp av aktiva 
ingredienser. Används 2 veckor i sträck 
morgon och kväll. Därefter används 
BrilliantSmile whitening+ toothpaste 
som underhåll.

WhiteningEvo mouthrinse  
är en speciellt framtagen pro-
fylaktisk munskölj som är effektiv 
mot ilningar, isningar, plack och 
karies. Munsköljen löser mycket 
effektivt upp ytliga missfärg-
ningar och gör dessa lättare att 
borsta bort.

BS320052 WhiteningEvo 
65ml, 12st. 

WhiteningEvo toothpaste 
används varje morgon och kväll 
(två gånger per dag). Applicera 
BrilliantSmile Whitening+ Tooth-
paste på tandborsten och borsta 
sedan tänderna som vanligt. Skölj 
munnen med vatten efter 2-3 
minuter. 


