BĚLENÍ ZUBŮ pomocí LED lampy

Bělení zubů bez peroxidu - Ordinační bělení zubů - NOVINKA!
LED lampa je přístroj na bělení zubů modrým a zeleným světelným zbarvením vyzařovaným
pomocí LED diod. Revoluční ionizační technologie emitující se zeleným světlem podporuje
účinnější proces bělení zubů a regeneraci dásní.
I. Výhody


jednoduché, rychlé a efektivní bělení zubů bez použití peroxidu.



zákazník v průběhu bělení necítí žádné obtíže, jako je zvýšená citlivost zubů



celá procedura trvá 3 x 20 minut.



elektroluminiscenční LED lampa zvyšuje efekt působení bělícího gelu (vlnová délka 430 490 nm).



výrazně hezčí zuby o 4 –8 odstínů za 20 minut • šetrná metoda bez peroxidu



kvalitní bělící sady



procedura je zcela bezbolestná



námi používaný bělící gel nepoškozuje dásně, sklovinu, ani korunky



odstraňuje nejčastější důsledky zabarvení zubů od kávy, čaje, kouření, vína atd.



možnost bělení opakovat po 7-14 dnech, pro lepší efekt

Přirozená barva zubů není čistě bílá. Žádné zuby nejsou ve své přirozenosti bílé, ale mají vždy
určitý barevný nádech, který je nejvíc patrný na nejtmavší části zubů - hnědý žlutý a šedý. Každý
jednotlivý zub má ve srovnání s ostatními zuby své charakteristické barevné tónování.
Toto ošetření Vám pomůže dosáhnout přirozeně zářivého úsměvu.

II. DOPORUČENÍ PŘED NÁVŠTĚVOU
Minimálně hodinu po ošetření se vyhýbejte pití a potravinám, které barví např. červené víno, kola,
káva, čaj, kečup, jídla s kari, červená řepa, borůvky, cigarety atd..

III. JAK DLOUHO PŘETRVÁVÁ VÝSLEDEK BĚLENÍ ZUBŮ?
Výsledný efekt závisí především na dokonalé hygieně ústní, dále na složení stravy, kouření a
celkovém životním stylu. Pouze dokonalou hygienou zpomalíte usazování pigmentů na vašich
zubech. Po čase který je velmi individuální – průměrně 2 – 6 měsíců, možná opět pocítíte
nespokojenost s odstínem svých zubů a podstoupíte jejich zesvětlení znovu.

IV. KONTRAINDIKACE


Těhotenství a kojení



Silní kuřáci



Alergie na sodu



Onemocnění dásní – parodontóza



Přítomnost kazů, netěsných výplní



Praskliny skloviny, či jiné defekty



Proteticky ošetření zuby (korunky, Můstky)-není kontraindikace,ale umělé zuby se
nezesvětlí,pouze vyleští



Při citlivosti zubních krčků



• Rovnátka

jedno ošetření
doporučené jsou 3 ošetření v
rozmezí 3 měsíců
zakoupení balíčku 3 ošetření s
výraznou slevou

1800,-kč

3900,-kč

