
Opalescence Whitening избелваща паста за зъби е лесен и ефективен начин за поддържане на ярка, бяла 

усмивка. Тази професионална избелваща паста за зъби не само премахва повърхностните петна, но и 

спомага за укрепването на зъбите с уникалната си формула. Безопасена е за ежедневна употреба, 

осигурява защита на емайла и помага за предотвратяване на кариес, ефективно премахва повърхностните 

петна и има превъзходно освобождаване и усвояване на флуора. Тази паста за зъби е чудесен начин 

пациентите ви да поддържат резултатите си след избелващо лечение. 

Предимства и технически данни: 

• Ефективно, бързо освобождаване на флуор 

• Високо усвояване на флуорид от емайл1 

• Максимална защита на емайла, дентина и възстановяване2 

• Предлага се с аромат Cool Mint 

• Ниска абразивност 

• Безглутен / Gluten Free и Kosher Сертифицирани 

• Ненадминато качество 

• Произведено в САЩ 

 

 

Opalescence Whitening Original - Спомага за намаляване на болезнената чувствителност на 

зъбите към студ, топлина, киселини, захар или допир. 

Инструкции за употреба: 

Възрастни и деца на 12 и повече години: Възрастни и деца на 12 и повече години: Нанесете поне 2,5 см лента от продукта 

върху мека четка за зъби. Четкайте зъбите старателно поне 1 минута два пъти на ден (сутрин и вечер) или според указанията 

на зъболекар или лекар.  

Деца под 12 години: Консултирайте се със зъболекар или лекар. 

Състав: 

Активна съставка / предназначение:Натриев флуорид 0,25% w / w (Антикариесно действие/ Спомага за предотвратяване на 

зъбния кариес); Калиев нитрат 5% w / w. 

Неактивни съставки: Вода (аква), силициев диоксид, ксилитол, глицерин, сорбитол, аромат (аромат), полоксамер 407, 

натриев лаурил сулфат, карбомер, натриев бензоат, натриев хидроксид, сукралоза, ксантанова гума, FD&C Blue № 1 (CI 

42090), FD&C жълто № 5 (CI 19140) 

Предупреждения: Да се съхранява извън обсега на деца под 6 години. Ако случайно се погълне повече от 

използваното за четкане количество, потърсете медицинска помощ или се свържете веднага с Център за 

контрол на отровите. Чувствителните зъби могат да означават сериозен проблем, който може да се 

нуждае от бърза грижа от зъболекар. Посетете зъболекар, ако проблемът продължава или се влошава. Не 

използвайте този продукт по-дълго от 4 седмици, освен ако не е препоръчано от зъболекар или лекар. 



 

Имайте Светли, Бели и  

Здрави Усмивки 
Opalescence ™ избелване е лидер в избелването на зъбите. Част от това семейство продукти е Opalescence ™ 

Избелваща паста за зъби3, която е разработена от зъболекар. 

 

• Уникалната три-силициева смес активно отстранява повърхностните петна 

• Безопасена при дългосрочна ежедневна употреба 

• Съдържа натриев флуорид, спомогащ за предотвратяване на кариеси и укрепване на емайла 

• Изключително добро усвояване на флуор2 

• Ниска RDA за максимална защита на емайла, дентина и възстановяване4 



 

• Три вида екзотична мента се смесват в свеж, чист, хладен вкус 

• Добавена е сладостта на Xylitol, което може да намали риска от кариес 

• Нашата формула за облекчаване на чувствителността осигурява всички ползи 

за избелване на оригинала, с допълнително предимство на 5% калиев нитрат за 

максимална здравина 

Премахва повърхностните петна 

за изсветляване на зъбите до два нюанса 

само за един месец! 1 

Opalescence Whitening  избелваща паста за зъби има по-ниска 

абразивност в сравнение с 

 другите водещи избелващи пасти за зъби.4 
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