FORMA® PROFESSIONAL
TOOTH WHITENING
• Scherpe prijs
• Milde samenstelling
• Dubbele dosis

FORMA® PROFESSIONAL TOOTH WHITENING
Voordelen, eigenschappen en indicaties
Forma® Professional Tooth Whitening is het
huismerk tandenbleekgel van Elysee Dental.
Een kwaliteitsproduct dat speciaal voor

• Carbamideperoxide heeft een langdurige
werking en is goed houdbaar.
• 	Forma® Professional Tooth Whitening
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Whitening bevat 10% carbamideperoxide.
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• 	Bleken van avitale gebitselementen
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• Alleen voor gebruik bij personen van

Dubbele dosis

kracht die de samenstelling van tanden

Het complete pakket bevat alle nood
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• Niet geschikt voor zwangeren en vrouwen
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• Niet geschikt voor personen die allergisch

thuisbleekprocedure, onder supervisie van
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voor tandenbleken.

Tooth Whitening verpakking bevat vier

zijn voor in de gel gebruikte stoffen

PRODUCTSAMENSTELLING:
Glycerine, Aqua, PEG-12, Waterstof

spuitjes met elk 3 gram bleekgel. Dit is ruim

Tandenbleekmiddelen voor gebruik door

peroxide, Carbomeer, Natriumhydroxide,

voldoende voor een gemiddelde bleek

tandheelkundige professionals mogen
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behandeling.

maximaal 6% waterstofperoxide bevatten,
of een equivalent (carbamideperoxide)

Waterstofperoxide-equivalent

Milde samenstelling

hiervan. Professionele tandenbleekmid

10% carbamideperoxide = 3,6% waterstof

Forma® Professional Tooth Whitening is

delen mogen uitsluitend door de tandarts

peroxide

een dikvloeibare, pH-neutrale tandenbleek

of mondhygiënist in de tandartspraktijk

gel, geschikt voor thuisgebruik. Het is een
transparante gel met een unieke samenstel
ling. Het staat garant voor een langdurige
afgifte van verzachtende en verzorgende
hulpstoffen.
Door het hoge wateraandeel wordt het
ontstaan van eventuele gevoeligheid gere
duceerd. Daarnaast heeft het een plezierige
smaak.

Voordelen
• One-stop-shop; individuele bleeklepels én
bleekgel bij uw vertrouwde leverancier.
• Forma® het huismerk van Elysee Dental,
biedt een goede kwaliteit voor een
scherpe prijs.
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Onze tandtechnici adviseren u graag en/of maken een kosteloze begroting

