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Ena® White 2.0 nie wymaga zakładania
nakładek wybielających na noc, jest prosty
w użyciu, ekonomiczny i wydajny. Zapew-
nia pacjentowi wyjątkowy komfort i
łatwość stosowania. 

Co więcej, Ena® White 2.0 eliminuje ewen-
tualne połknięcie żelu wybielającego:
przeprowadzone badania udowodniły, iż
stosowanie wybielania nakładkowego
zwiększa ryzyko zanieczyszczenia śliny
nadtlenkiem wodoru, przez co pacjent jest
narażony na połykanie żelu wybielającego.
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2 MINUTY ZAMIAST
6/8 GODZIN DZIENNIE

NIGDY WIęCEJ
NAKŁADEK PRZEZ

CAŁą NOC!

2 ENA® WHITE 2.0
System wybielania: 2 szczoteczki 
zawierające żel wybielający (6 ml),
każda wystarcza na około 20 dni 
stosowania

24 ENA® WHITE 2.0
System wybielania: 24 szczoteczki 
zawierające żel wybielający (6 ml),
każda wystarcza na około 20 dni 
stosowania

1 ENA® WHITE 2.0
System wybielania: szczoteczka 
zawierająca żel wybielający (6 ml),
wystarcza na około 20 dni 
stosowania

REF ECW01

REF ECW24

Ena®WhitE 2.0 to system do kosmetycz-
nego wybielania domowego. Składa się ze
specjalnej szczoteczki z dozownikiem
zawierającym żel wybielający (wystarcza
na około 20 dni wybielania) na bazie 6%
nadtlenku wodoru ze specjalnym aktywa-
torem XS152™, którego działanie rozpoc-
zyna się w trakcie szczotkowania zębów.
Stopień absorpcji nadtlenku wodoru jest
wyższy niż ten w standardowych
systemach nakładkowych.

Micerdent
Tel.  (22) 620 81 52, 517 322 233, 603 997 373
info@micerdent.pl • www.micerdent.pl
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Mniejsze ryzyko powstawania podrażnień
i nadwrażliwości, dzięki skróceniu czasu
kontaktu zębów z żelem wybielającym

Główka szczoteczki GUM CaRE redukuje
ryzyko kontaktu żelu wybielającego 
z tkanką dziąsła

Eliminuje ryzyko połknięcia nadtlenku
wodoru 

Komfort i wygoda pacjenta: 2 minuty
stosowania systemu Ena® White 2.0
odpowiadają jednej nocy w konwencjonal-
nych systemach nakładkowych

Zaoszczędź na: wykonaniu nakładki,
wyciskach, wykonaniu modelu wstępnego,
materiale termoplastycznym

Łatwa aplikacja to bardziej przewidywalny
efekt. Żmudne wybielanie nakładkowe
może zniechęcić pacjenta do kontynuacji
wybielania lub wpłynąć negatywnie na
osiągnięte rezultaty. 

® ®

®

Pacjenci, którzy korzystali 
z  wybielania nakładkowego, docenią

komfort stosowania systemu 
wybielającego ena® white 2.0

dzięki innowacyjnemu 
oPakowaniu możesz stosować 

ena®white 2.0 również Poza domem 
- w biurze, na siłowni…

Dzień 1. Kolor początkowy: A1 według kolornika VITA*

Pierwsza ocena koloru

Druga ocena koloru

Osiągnięty efekt
Kolor finalny: A1 (według kolornika VITA*)

Unikalne właściwości systemu Ena® WhitE 2.0
pozwalają na skrócenie dziennego czasu sto-
sowania do dwóch minut, zamiast 6-8 godzin.
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Ena
White 2.0

W trakcie wybielania zalecane jest stosowanie
specjalistycznej pasty do zębów Enamel Plus®
o niskiej ścieralności, właściwościach
znoszących nadwrażliwość i wybielających.

SPECJALNE OPAKOWANIE
REF. ECW01B

1 ENA® WHITE 2.0
System wybielający 
szczoteczka zawierająca żel wybielający (6 ml) 

1 Specjalistyczna pasta 
do zębów Enamel Plus® (75 ml) 

Przy standardowym, trwającym 20 dni,
czasie wybielania, długość kontaktu zębów 
z nadtlenkiem wodoru to około 120-160
godzin. Przy użyciu systemu Ena® White 2.0
to tylko 40 minut!

aktywator XS151 zawarty w żelu rozpoczyna
działanie w trakcie szczotkowania wybiela-
nych zębów. Używaj szczoteczki z dozowni-
kiem Ena® WhitE 2.0 przez jedną minutę
2-3 razy dziennie, zaraz po uprzednim umyciu
zębów.

TECHNOLOGICZNE 
ZALETY STOSOWANIA

*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co.
KG, Bad Säckingen - D

REWOLUCJA, 
KTÓRA PRZYśPIESZA 

WYBIELANIE

Patent Pending

PRZYPADEK 
KLINICZNY
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