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GRONDIGE REINIGING
In het tandglazuur lopen vele kleine kanaaltjes. In de loop van de tijd trekken
verkleurende stoffen uit eten en drinken deze
kanaaltjes in. Dit zijn zulke kleine deeltjes dat
zelfs een tandenborstel hier niet bij kan; ze
zitten letterlijk in je tand. Die vervuiling zorgt
voor verkleurde tanden.
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Waterstofperoxide (de werkzame stof in
bleekgel) breekt langzaam maar zeker die
vervuiling af zodat deze uit de tand kan
vloeien of er minder licht geabsorbeerd wordt
en de tanden dus lichter lijken. Eigenlijk is
tanden bleken dus gewoon een grondige
reiniging!
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VEILIG, DUURZAAM en VOORDELIG!

THUIS BLEKEN

DE VOORDELEN

Thuisbleken is dé methode die door tandartsen geadviseerd wordt. Het is de enige
methode waarbij u zelf het resultaat kunt
sturen en bij kunt houden zonder opnieuw
tegen hoge kosten aan te lopen.

Beste wit-resultaat op een veilige manier!

De werkwijze is eenvoudig: Na een passend
wit-advies worden professionele bleekmalletjes gemaakt waarna u zelf aan de slag
kunt. Afhankelijk van de gel, de mate en soort
van verkleuring en uw wensen kunt u een
aantal uren per dag of nacht bleken. Dit
herhaalt u tot het gewenste resultaat bereikt
is.

Geen hoge kosten om het resultaat bij te
houden zoals bij andere methoden!

Professionele begeleiding!
Eenmalige aanschaf!

Tandprotheticus
Tandarts

Zelf controle over het resultaat, van opfrissen per tand tot een compleet witte lach!
Ook voor levensgenieters, die veel
verkleurende stoffen gebruiken!

Op deze manier vindt een geleidelijk bleekproces plaats. De tanden worden hierdoor
dieper en langduriger gereinigd dan bijvoorbeeld bij snelle In-Office of direct-wit behandelingen. Het resultaat is een egale, stralend
witte lach en op korte termijn minder
terugval in kleur! De malletjes zijn bovendien
geschikt voor hergebruik, zodat u het resultaat na verloop van tijd weer kunt opfrissen.

De enige methode die vanaf november
2012 wettelijk nog mag!

THE BLEACH COMPANY
The Bleach Company is gespecialiseerd in het
professioneel bleken van tanden. Dankzij de
achtergrond
van
oprichters
Maurits
Hohmann (tandarts) en Wietse Molenaar
(tandprotheticus) wordt er uitsluitend
gebruik gemaakt van de meest hoogwaardige
producten en methodes voor een stralend en
gezond gebit.
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Naast het aanbieden van bleekmethoden en
producten houdt The Bleach Company zich
bezig met het bevorderen van de mondgezondheid.

WIST U DAT...
...de Thuisbleek methode bij de Consumentenbond als beste uit de test is gekomen op het
gebied van tanden bleken? De methode is niet
alleen de meest effectieve maar ook de veiligste
en meest duurzame manier van bleken.

