
  



 

Brilliant Smile Sweden erbjuder en komplett lösning för hemmablekning med specialanpassad 
bettskena. Skenorna anpassas med hjälp av avtryck, vilket utförs av kliniken eller tandtekniker. Det 
finns tre olika sorters gel att välja mellan, för att kunna skräddarsy behandlingen utifrån den 
individuella patientens behov och preferenser. Hemblekningskiten säljs endast via tandvården.  

 

 

 
 
Alla gel från Brilliant Smile har neutralt pH vilket innebär att de varken skadar emaljen eller orsakar 
överkänslighet. Varje spruta innehåller 2g gel som räcker minst 2 appliceringar för både övre och 
nedre käken. Gelerna är tillgängliga som en del av komplett hemblekningskit men finns även i 10-pack 
för refillköp. 

  



 

 

MaxiWhiteevo 

Aktiv: Omedelbart – upp till 9 tim 

• Unik mix av väteperoxid (3%) och karbamidperoxid (9%) 
• MaxiWhiteevo är det mest flexibla alternativet, då den kan användas för både dag- och 

nattblekning. 
• Det mildaste alternativet och därmed bäst lämpad för känsliga patienter 

Denna unika formel är en blandning av väteperoxid och karbamidperoxid, med en kombinerad 
frigörelse av fria radikaler motsvarande 6% väteperoxid. Väteperoxiden aktiveras omedelbart och har 
maximal effekt de första 2 timmarna. Eftersom karbamidperoxid bryts ner till väteperoxid över tid, 
når det sin maximala effekt efter 2-9 timmar. I praktiken är MaxiWhiteevo är fullt aktiv från början av 
varje behandlingstillfälle upp till 9 timmar, till skillnad från preparat med endast en oxiderande 
substans. MaxiWhiteevo är pH-neutral och innehåller tillsatser som minimerar känslighet. 

Beroende på intensitet och typ av missfärgningar är rekommenderad behandling mellan 1-9 timmar 
per dag/natt. Effekten av 1-2 timmars användning per dag är oftast tillräcklig för att uppnå 
tillfredsställande resultat, men för svårt missfärgade tänder kommer full tid ge optimala resultat.  

 

FlashWhiteevo 

Aktiv: Omedelbart – till och med 2 tim 

• Väteperoxidgel (6%) för behandling med kortare intervaller 
• Passar patienter som inte vill bleka på natten 

FlashWhiteevo innehåller 6% väteperoxid och är lämplig för dagblekning med behandlingstiden 1-2 
timmar per dag. Eftersom väteperoxid är enda blekande ingrediensen finns det inget behov av att 
förlänga tiden ytterligare då den maximala effekten minskar snabbt efter 2 timmar. 

 

DeepWhiteevo 

Aktiv: Efter ca 1 tim – upp till 9 tim 

• Karbamidperoxidgel (18%) för behandling med långa intervaller 
• Lämplig för äldre patienter med djupa och mörka missfärgningar 

DeepWhiteevo innehåller 18% karbamidperoxid som enda blekande ingrediens. 
Karbamidperoxid bryts ner till 1/3 väteperoxid över tid, vilket gör att gelen motsvarar 6% 
väteperoxid i styrka. DeepWhiteevo är lämplig för nattblekning med behandlingstid på 2-9 
timmar per dag/natt.   



 

 
Brilliant Smiles hemblekning innefattar mild gel som appliceras i specialanpassad bettskena. Det 
kompletta kitet innehåller skenmaterial som används till avtryck och anpassning av tandteknikern. 
Dessutom finns en ask som man förvarar de färdiga skenorna i.  

Brilliant Smiles kompletta kit för hemblekning innehåller allt som behövs för en behandling som pågår 
i 7 dagar, samt kompletterande produkter för både före- och efterbehandling: 

  

 WHITENINGboost TOOTHPASTE 
Tar snabbt bort plack och ytliga missfärgningar.  
Används före eller under behandling. 

  

 DENTAL CLEANSER (7 st) 
Putsduk för engångsbruk.  
Dessa används för att rengöra tänderna precis innan man placerar skenan i munnen. 

  

 HOME WHITENING GEL (3 x 2 g) 
En liten mängd gel appliceras i skenan eller direkt på tänderna,  
innan skenan placeras i munnen.  

  

 WHITENINGevo TANDKRÄM 
Förhindrar bildandet av nya fläckar, upplöser plack och stärker dina tänder.  
Används två gånger dagligen för att behålla tänderna friska och vita. 
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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 erbjuda kvalitetsprodukter som avlägsnar 
missfärgningar och ger vita tänder, utan att skada tändernas emalj. 

Vår vision är att alltid erbjuda de bästa produkterna inom whitening och ligga i framkant i 
utvecklingen. Med bäst menar vi produkter som ger snabbt och effektivt resultat - utan att 
kompromissa med säkerheten. Med dessa ledord strävar vi mot att vara det självklara valet 
bland partners, återförsäljare och slutkonsumenter världen över. 

 

 
 

 

Address: Brilliant Smile Sweden AB  Contact: Josefina Häller 

Backa Bergögata 16 M   Marketing Manager 

422 46 Hisings Backa   josefina@brilliantsmile.se 

 

Phone: 0771 – 41 41 41    

Email: info@brilliantsmile.se   

Website:  www.brilliantsmile.se   @ Brilliant Smile Sweden 


