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ENA® WHITE 2.0, sem a necessidade de
utilizar moldeiras de branqueamento du-
rante a noite, é fácil de utilizar, de custo
reduzido e dá um extraordinário conforto
ao paciente.

Além disso, o risco de engolir o gel
durante o tratamento é reduzido: de
acordo com diversos estudos, com os
sistemas standard com moldeira, a saliva
poderá ser contaminada pelo peróxido de
hidrogénio e engolido pelo paciente.
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2 MINUTOS EM VEZ DE
6/8 HORAS POR DIA

DIGA NÃO ÀS 
MOLDEIRAS DE

BRANQUEAMENTO
DURANTE A NOITE!

2 ENA WHITE 2.0
2 ENA WHITE 2.0
Sistema de branqueamento: escova de
dentes que contém 6ml de gel 
branqueador, para um tratamento 
de cerca de 20 dias cada.

24 ENA WHITE 2.0
Sistema de branqueamento: escova de
dentes que contém 6ml de gel 
branqueador, para um tratamento 
de cerca de 20 dias cada.

1 ENA WHITE 2.0
Sistema de branqueamento: escova
de dentes que contém 6ml de gel
branqueador, para um tratamento
de cerca de 20 dias

REF ECW01

REF ECW24

É um sistema para branqueamento
cosmético take-home composto por
uma escova de dentes especial com
dispensador que contém gel branqueador
(suficiente para um tratamento de cerca
de 20 dias) à base de peróxido de hidrogénio
a 6% com o acelerador especial XS151™
que activa enquanto escova; a taxa de
absorção do peróxido de hidrogénio é
aumentado exponencialmente se comparado
com os branqueamentos tradicionais com
moldeira.
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O risco de irritação e sensibilidade
é reduzida devido ao curto tempo de con-
tacto entre o dente e o gel branqueador 

A mini cabeça especial (GUM CARE™) foi
concebida para proteger a gengiva

O Peróxido de Hidrogénio não será
engolido

O conforto do paciente é melho-
rado: 2 minutos corresponde a uma noite
com as moldeiras de branqueamento con-
vencionais

Pode poupar no custo das moldei-
ras (impressões, modelos com resina
block out, placas termoplásticas, impres-
são e acabamento)

Resultados mais previsíveis, graças
à fácil aplicação, preferencialmente após
a higiene oral, se comparado com as
incómodas moldeiras de branqueamento
que podem facilmente levar a paciente a
abandonar o uso contínuo e comprometer
o resultado

® ®

®

OS PACIENTES QUE UTILIZARAM
ANTERIORMENTE UM SISTEMA DE
BRANQUEAMENTO COM MOLDEIRAS
IRÃO APRECIAR O CONFORTO DO

ENA® WHITE 2.0

A EMBALAGEM INOVADORA 
PERMITE REALIZAR O TRATAMENTO
MESMO QUANDO NÃO ESTÁ EM

CASA, NO ESCRITÓRIO, 
NO GINÁSIO...

Paciente com 19 anos de idade.
Cor A2 da Escala de Cores VITA* 

Primeira observação

Segunda observação

A cor obtida no final do tratamento é mais leve do que
a cor A1 da Escala de Cores VITA*

As propriedades únicas de Ena® White 2.0
permitem reduzir o tempo da aplica-
ção diária para apenas dois minutos, em
vez de 6/8 horas, como necessário para os
tradicionais sistemas de branqueamento
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2 
minutos!
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Ena
White 2.0

Recomendamos a utilização da Pasta Dentí-
frica Universal Enamel Plus® com fórmula de
baixa abrasão, com acção dessensibilizante
e branqueador da linha Ena® Oral Care.

EMBALAGEM ESPECIAL
REF. ECW01B

1 ENA® WHITE 2.0
Sistema de branqueamento: escova de dentes
que contém 6ml de gel

1 Pasta de dentes Enamel Plus®

Para um tratamento standard de 20 dias, o
tempo de contacto entre o peróxido e os
dentes é cerca de 120/160 horas, versus
apenas 40 minutos com Ena® White 2.0

O gel branqueador activa graças ao acelera-
dor XS151™ enquanto escova os elemen-
tos a serem branqueados com a escova com
dispensador. ENA® WHITE 2.0 para um
minuto, duas a três vezes por dia,
imeadiatamente após a higiene oral

Vita® é uma marca registada de Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. 
KG, Bad Säckingen - D

A REVOLUÇÃO QUE 
ACELERA O 

BRANQUEAMENTO 

Patente Pendente

VANTAGENS TECNOLOGICAS
OPERATIVAS

CASO CLÍNICO
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