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ENA® WHITE 2.0 je nejrychlejším profesionálním
domácím bělením, kdy již není nutné nasazovat
nosiče přes noc. Snadné použití, úsporné 
a mimořádně komfortní pro pacienta.

Riziko polknutí bělicího gelu během léčby je
redukováno na minimum: výzkumy prokázaly,
že při standardním bělení pomocí nosičů je slina
kontaminována peroxidem vodíku a následně
pacientem polykána.

Micerium S.p.A. 
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy

Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it • www.micerium.com

x

2 MINUT Y DENNĚ MÍSTO 
OBVYKLÝCH 6-8 HODIN 

NOČNÍHO BĚLENÍ

UŽ Ž ÁDNÉ NOSIČE 
S BĚLICÍMI GELY 

PŘES NOC!

2 ENA® WHITE 2.0
Bělicí systém: 2x patentované kartáčky 
s bělicím gelem 6 ml postačujícími 
pro 2x 20 denní léčbu

24 ENA® WHITE 2.0
Bělicí systém: 24x patentované kartáčky 
s bělicím gelem 6 ml postačujícími 
pro 24x 20 denní léčbu

1 ENA® WHITE 2.0
Bělicí systém: patentovaný kartáček 
s bělicím gelem 6 ml postačující 
pro 20 denní léčbu

REF ECW01

REF ECW24

ENA® WHITE 2.0 je systém pro profesionální
kosmetické domácí bělení. Jedná se o systém
sestávající ze speciálního kartáčku plněného
bělicím gelem opatřeného dávkovačem. Obsahuje
vysoce viskozní průsvitný modrý gel s příchutí
máty obsahující 6% peroxid vodíku a patentovaný
akcelerátor XS151™. Akcelerátor se aktivuje při
mechanickém čištění a tím umocňuje absorpci
peroxidu vodíku v porovnání s tradičním bělením
pomocí nosičů

Distributor pro ČR: ItalDent s.r.o., 
Rousovická 623/2 • 181 00 Praha 8, 
Tel: +420 233 552 022 • GSM: +420 603 468 507
info@italdent.cz • www.italdent.cz

Distributor pro SR: Dentonet s.r.o., 
08006 Prešov • Tel. +421 910 618390 
enamel@dentonet.sk • www.dentonet.sk Fil
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Minimální riziko přecitlivělosti díky kratší
době kontaktu gelu s bělenými zuby 

Kartáček s redukovanými štětinami (GUM
CARE™) minimalizuje riziko kontaktu s
gingivou

Peroxid vodíku není pacientem polykán

Větší komfort pro pacienta: 2 minuty denně
odpovídají tradičnímu nočnímu bělení pomocí
nosičů 

Úspora nákladů (žádné otisky, sádrové
modely, žádná pryskyřice pro rezervoáry v
nosiči, termoplastické folie, žádné adaptování
a finišing)

Zaručené předvídatelné výsledky díky
snadné aplikaci, ideálně po orální hygieně, v
porovnání s únavnými nosiči, které pacient
často dříve odkládal či jejich použití vynechával

® ®

®

PACIENTI, KTEŘÍ MAJÍ JIŽ ZKUŠENOSTI 
S TRADIČNÍM BĚLENÍM POMOCÍ NOSIČŮ 

UVÍTAJÍ POHODLÍ SYSTÉMU ENA® WHITE 2.0

INOVATIVNÍ BALENÍ 
USNADŇUJE LÉČBU 

A MANIPULACI I MIMO DOMOV...

První den:  Stav před bělením, barva A3 dle VITA

První kontrola

Druhá kontrola

Kontrola po ukončení léčby 
Konečná barva A1 dle VITA*

Unikátní vlastnosti ENA® WHITE 2.0 umožňují
redukovat aplikaci na pouhé dvě minuty denně
místo 6-8 hodin přes noc pomocí nosičů

0 30 
sek

60 
sek

2 
minuty!

1 
hodina

2 
hodiny

4 
hodiny

6-8 
hodin
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Ena
White 2.0

Doporučujeme používat společně s víceúčelovou
zubní pastou Enamel Plus® s nízkou abrazivní
formulí (25 RDA), znecitilivujícími a bělicími
vlastnostmi. Blíže viz systém Ena®Oral Care.

SPECIÁLNÍ BALENÍ
REF. ECW01B

1 ENA WHITE 2.0
Bělicí systém: 
patentovaný kartáček s bělicím gelem 6 ml

1  Zubní pasta Enamel Plus

Při standardním 20 denním bělení pomocí nosičů
dochází celkem k 120-160 hodinám kontaktu s bělicím
gelem v porovnání s pouhými 40 minutami (celkem
za 20 dní) při použití ENA® WHITE 2.0

Při mechanickém čištění speciálním kartáčkem,
opatřeného dávkovačem ENA® WHITE 2.0, je bělicí
gel aktivován díky patentovanému akcelerátoru
XS151™. Doba aplikace je tím redukována na
jednu minutu dvakrát nebo třikrát denně.

Vita® je registrovanou značkouVita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad
Säckingen - D

REVOLUČNĚ URYCHLENÉ 
DOMÁCÍ BĚLENÍ

Patent Pending

KLINICKÝ PŘÍPADVŠESTRANNÉ 
VÝHODY
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