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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - PERFECTWHlTE FOGFEHÉRÍTŐ SZETT 
 

A KEZELÉS ELŐTT: Alaposan mosson fogat közvetlenül a kezelést megelőzően. Fogselyem 

használata is ajánlott. 

 

FOGSÍN ELŐKÉSZÍTÉSE: Formálja a fogsíneket a fogsorához, amit úgy tehet meg, hogy 

forró vízbe teszi, ezt követően pedig a fogsorára helyezi azokat. A fogsínek speciális 

vegyületből készülnek, amik alacsony hőmérsékleten lágyulnak, így nem szükséges forrásban 

lévő víz használata. 

 

1. lépés: Melegítsen edényben vizet, amíg forrni nem kezd. Várjon egy percet, majd tegye 

az egyik fogsínt 1-3 másodperc erejéig a vízbe, amíg az lágyulni nem kezd. 

VIGYÁZAT: Amennyiben túl sokáig tartja a fogsínt víz alatt, az összezsugorodhat! 

2. lépés: Helyezze a fogsínt fogsorára, harapjon rá, ezzel egy időben nyomja a fogainak 

elölről az ujjaival, hátulról a nyelvével. Hagyja kihűlni, ezzel a fogsín tökéletesen 

illeszkedni fog a fogsorához. Ismételje meg a műveletet a másik fogsínnel. Ezt a 

procedúrát csak egyszer kell elvégezni, ezt követően, a kezelések megkezdése előtt már 

nem szükséges! 

3. lépés: Miután végzett mindkét fogsín személyre szabásával, vágja le a kis tartófüleket, 

így lehetővé téve azt, hogy teljesen be tudja csukni a száját, miután a fogsíneket a 

fogsorára helyezte. 

4. lépés: Győződjön meg róla, hogy a fogsínek tiszták és szárazak, mielőtt megkezdi a 

fogfehérítő gél felvitelét. A nedvesség csökkenti a gél hatékonyságát és lassítja a 

fehérítés folyamatát. Vigyen fel egy réteg fogfehérítő gélt a fogsín belső felületére és 

oszlassa el egyenletesen. Ne használjon túl sok gélt, mert amennyiben így tesz, a gél 

érintkezni fog az ínyével és ajkaival, ami enyhe irritációt okozhat. A fogsínekbe 0,5-0,5 

ml fogfehérítő gél kerüljön. Ismételje meg a műveletet a másik fogsínnel. Zárja le a 

fecskendőt a következő kezelésig. Még NE használja a fogsíneket! 

5. lépés: Az aktivátor spray-ből fújjon háromszor a fogkeféje fejére és mosson vele fogat 

60 másodpercig. NE öblögessen, NE nyelje le, csupán köpje ki a folyadékot a 60 

másodperc elteltét követően! 

6. lépés: KözvetlenüI miután végzett az előző lépéssel, helyezze fogsorára a fogsíneket 

úgy, hogy azok biztosan illeszkedjenek. Egy zsebkendővel törölje le a fogsínekből 

esetlegesen az ínyére kifolyt fogfehérítő gélt. 

7. lépés: Nyissa fel a LED lámpa hátsó fedelét és vegye ki az elemeket, illetve távolítsa el 

az elemek alatti átlátszó műanyag fülecskét. Miután eltávolította a műanyag fülecskét 

és visszahelyezte az elemeket, nyomja meg a fehér gombot a fény bekapcsolásához. 

Miután a fogsínek már a szájában vannak, helyezze a lámpát a fogaihoz olyan közel, 

amilyen közel csak tudja és tartsa ott a kezelés végéig. 

8. lépés: Egy kezelés átlagosan 20-35 percig tartson, de az 1 órát semmiképp se haladja 

meg! 

9. lépés: Minden egyes kezelést követően öblítse ki a száját. Ne maradjon a fogain fehérítő 

gél! 

10. lépés: Ismételje meg a kezelést naponta egyszer mindaddig, míg el nem éri a kívánt 

eredményt. 

 

TÁROLÁS: Mossa meg a fogsíneket hideg vízzel fogkeféje (és fülpiszkáló) segítségével. 

Tárolja száraz helyen. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől tartsa távol! Ne használja 18 éves kor alatt! NE 
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használja terhesség és szoptatás alatt! NE nyelje le! NE kerüljön a szemébe! Amennyiben a 

szemébe kerül, bőséges vízzel öblítse ki! NE használja, ha szájegészségügyi problémája, 

ínybetegsége van vagy allergiás valamelyik összetevőre! Nem fehéríti a (porcelán) koronákat, 

kerámiahéjakat, töméseket. Kétség esetén kérdezze meg fogorvosát! 

 

Származási hely: Egyesült Államok 

 

Gyártási szám a csomagoláson feltüntetve. Minőségét megőrzi a csomagoláson jelzett 

időpontig. 

 

INGREDIENTS (fehérítő gél): Glycerin, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Triethanolamine, Sodium Saccharin, Mica, Mentha Piperita (Peppermint)  Oil,  

Sodium Carbonate Peroxide (Sodium Percarbonate), CI 77891 

 

INGREDIENTS (aktivátor spray): Aqua, Glycerin, Alcohol, Aroma, Poloxamer 188, 

Sucralose, Poloxamer 407, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Citrate, Caffeine, L-Menthol, 

Polysorbate 20, Sodium Benzoate, C10-16 Alcohols, CI 42090 
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