Advanced Teeth Whitening Strips –valkaisuliuskat (14 paria)

Valkaisuliuskojen käyttö voi auttaa poistamaan mm. teen, kahvin, punaviinin ja tupakan
aiheuttamia tummentumia sekä vaalentamaan hampaiden sävyä. PH-neutraaleissa
valkaisuliuskoissa on raikas piparmintun maku eivätkä ne sisällä hampaille haitallisia
peroksideja. Liuskat on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi hampaiden valkaisussa
kotikäytössä.

ENNEN VALKAISUA
• Pese kädet.
• Pese hampaat ja puhdista hammasvälit.
KÄYTTÖ
• Käsittele liuskoja aina hyvin varovaisesti ja ainoastaan kuivilla käsillä!
• Kuivaa hampaiden pinta. Liuskat pysyvät huomattavasti paremmin paikoillaan ja
vaikuttavat sitä tehokkaammin, mitä kuivempiin hammaspintoihin pystyt ne
kiinnittämään.
• Jännitä huuliasi (”hymyile leveästi”) siten, että ne eivät koske hampaitasi, sillä huulilla
on helppo ”rytätä” liuska. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään
poskien/huultenlevittäjää, jos omistat sellaisen.
• Aseta pakkauksessa oleva korkeampi ja lyhyempi liuska tiiviisti alahampaiden
etupinnan päälle ja pidempi liuska ylähampaiden pinnalle. Älä aseta liuskoja ikenien
päälle!
• Muotoile varovasti sormin (varo rypistämästä liuskoja, koska ne on hankala oikaista
suoraksi).
• Alahampaiden päälle tulevan liuskan reunat voi taittaa hampaiden taakse, jotta ne
eivät häiritse.
• Jännitä edelleen huuliasi tarpeen mukaan siten, että ne eivät aiheuta liuskojen
luiskahtamista pois paikoiltaan.
• Anna liuskojen vaikuttaa puolesta tunnista maksimissaan tuntiin. Tänä aikana
syöminen ja juominen on kiellettyä.
• Poista liuskat hampaista ja hävitä ne.
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•
•

Huuhtele suu kevyesti vedellä ylimääräisestä geelistä.
Älä syö tai juo tuntiin.

Käsittely toistetaan päivittäin, kunnes saat halutut tulokset.
Liuskoja ei tule käyttää yhtäjaksoisesti yli 14 päivää.
Pidä vähintään viikon taukoa jaksojen välissä.

VAROITUKSET
•
•
•

Säilytä lasten ulottumattomissa, viileässä ja pimeässä.
Vältä tuotteen joutumista silmiin. Jos näin käy, huuhtele runsaalla kylmällä vedellä.
Älä niele liuskoja.

ÄLÄ KÄYTÄ VALKAISULIUSKOJA JOS
•
•
•

•
•

olet raskaana tai imetät
käytät hammasrautoja
sinulla on mitä tahansa ienten, suun tai hampaiden alueen ongelmia (esim.
ienvaurioita, suun haavaumia, reikiä hampaissa, rappeutumia, vetäytyneet ienkaulat)
tai sinulle on äskettäin suoritettu hampaiden tai suun alueen operaatio
olet alle 18-vuotias
olet allerginen peroksidille *

HUOM! Tilapäistä hampaiden vihlontaa tai aristusta saattaa esiintyä – etenkin, jos sinulla on
kylmään ja/tai kuumaan helposti reagoivat hampaat. Voit lyhentää liuskavalkaisun
vaikutusaikaa tai harventaa valkaisukertoja. Jos huomaat käytön aikana häiritsevää
ienärsytystä tai hampaitasi alkaa vihloa merkittävästi, lopeta niiden käyttö.
Entsyymihammastahnan käyttö voi vähentää vihlontaa. Samalla se vahvistaa
hammaskiillettä. Suosittelemme valkaistuille hampaille remineralisointigeelin käyttöä.
Valkaisuliuskojen käyttö ei estä hampaita värjäytymästä uudestaan, joten vältä värjäävien
elintarvikkeiden, juomien ja tupakan sekä nuuskan käyttöä.

Tuotteen sisältämät aineet: Sodium Chlorite, Sodium Bicarbonate, Glycerol, Propylene
Glycol, Deionized Water, Triethanolamine, Carbomer, Carboxymethyl, Poly vinylpyrrolidone,
Menthol
* Geeli vapauttaa syljen kanssa reagoidessaan 0,1% vetyperoksidia, mikä on yläraja EU:n
alueilla laillisesti myytäville hampaiden kotivalkaisutuotteille.
Valmistaja: Onuge Personal Care Co., Ltd
Valmistusmaa: Kiina
Turvallisuus: CE
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