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Το ENA® WHITE 2.0 είναι σύστημα
λεύκανσης, χωρίς να είναι απαραίτητη
η χρήση ναρθηκών λεύκανσης το
βράδυ,εύκολο στη χρήση, οικονομικό
με μεγάλη ευκολία  για τον ασθενή.

Επιπλέον, το ρίσκο της κατάποσης υλι-
κού κατά τη διάρκεια της θεραπείας
μειώνεται αρκετά: Με βάση αρκετές
έρευνες ,η  λεύκανση που γίνεται με τη
γνωστή μέθοδο των ναρθηκών  έχει σαν
αποτέλεσμα να αναμειγνύετε το υλικο
της λεύκανσης με το σάλιο και να κατα-
πίνετε από τον ασθενή. 

x

Δυο λέπτά αντι για 6-8
ώρες τη μέρα

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ
ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΟΛΟ ΤΟ

ΒΡΑΔΥ

2 ENA WHITE 2.0
Σύστημα λεύκανσης :Οδοντόβουρτσα
που περιέχει 6ml υλικό λεύκανσης για
μια θεραπεία για περίπου 20 μέρες.

24 ENA WHITE 2.0
Σύστημα λεύκανσης :Οδοντόβουρτσα
που περιέχει 6ml υλικό λεύκανσης για
μια θεραπεία για περίπου 20 μέρες.

1 ENA WHITE 2.0
Σύστημα λεύκανσης :Οδοντό-
βουρτσα που περιέχει 6ml υλικό
λεύκανσης για μια θεραπεία για
περίπου 20 μέρες.

REF ECW01

REF ECW24

Το ENA® WHITE 2.0 είναι ένα σύστημα
λεύκανσης για το σπίτι με ειδικό χώρο που
περιέχει το υλικό λεύκανσης(επαρκή για μια
θεραπεία 20 ημερών) το οποίο περιέχει 6%
υπεροξείδιο του υδρογόνου με καταλύτη
XS151που ενεργοποιείται ενώ βουρτσίζετε.
Το ποσοστό απορρόφησης του υπεροξει-
δίου του υδρογόνου αυξάνεται εκθετικά σε
σύγκριση με τα τεχνική λεύκανσης με
νάρθηκες.
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Ο κίνδυνος του ερεθισμού και ευαισθη-
σίας μειώνεται λόγω του μικρότερου χρό-
νου επαφής μεταξύ του δοντιού και του
υλικού λεύκανσης

Η ειδική μίνη – κεφαλή έχει σχεδιαστεί
για τη προστασία των ούλων

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν
μπορεί να καταποθεί.

Η ευκολία για τον ασθενή είναι αποδε-
δειγμένη: 2 λεπτά αντι για ένα ολό-
κληρο βράδυ με νάρθηκες.

Εξοικονόμηση κόστους από τους νάρ-
θηκες(αποτυπώματα,εκμαγεία,νάρθη-
κες και επεξεργασία)

Πιο προβέψιμο αποτέλεσμα λόγω της
εύκολής εφαρμογής ,ιδανικά μετά από
στοματική υγιεινη  σε σύγκριση με την
ενοχλητική χρήση των ναρθηκών που
μπορούν έυκολα να αποτρέψουν τον
ασθενή να ολοκληρώσει τη θεραπεία.

® ®

®

Οι ασθενείς που είχαν χρησιμοποιήσει πρίν
τη τεχνική με τους νάρθηκες  θα εκτιμήσουν
την ευκολία που προσφέρει το ENAWHITE 2.0

Η πρωτοποριακή συσκευασία σας επιτρέπει
να εκτελέσετε τη θεραπευτική αγωγή ακόμα
και αν δεν είστε στο σπίτι πχ στο γραφείο ή

στο γυμναστήριο.

Ημέρα πρώτη. Χρώμα Α3 με χρωματολόγιο Vita

αρχικός έλεγχος

δεύτερος έλεγχος

έλεγχος στο τέλος τηςς θεραπείας
Τελικό χρώμα Α1 με χρωματολόγιο της VITA

Οι μοναδικές ιδιότητες του ENAWHITE επι-
τρέπουν τη μείωση του χρόνου της θερα-
πείας σε δύο λεπτά αντί για 6-8 ώρες που
χρειάζονται με τα παραδοσιακά συστή-
ματα λεύκανσης.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την
πολλαπλών χρήσεων Οδοντόκρεμα
Enamel Plus®  με χαμηλή τριβή για την
απευαισθητοποίηση των δοντιών και
λευκαντική δράση.

Ειδική συσκευασία
REF. ECW01B

1 ENA WHITE 2.0
Σύστημα λεύκανσης ΕΝΑ WHITE 2.0 
οδοντόβουρτσα που περιέχει 6 ml υλικό 
λεύκανσης.

1 Οδοντόκρεμα Enamel Plus

Για μια θεραπεία 20 περίπου ημερών ο
χρόνος επαφής μεταξύ του δοντιού και του
υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι περί-
που 120/160 ώρες σε ανίθεση με το σύ-
στημα ENAWHITE που είναι μόνο 40 λεπτά.

Μετά από τη στοματική υγιεινή , μπορείτε
να εφαρμόσετε το υλικό της λεύκανσης για
ένα λεπτό δυο φορές τη μέρα ,το οποίο
ενεργοποιείτε κατά τη διάρκεια του βουρ-
τσίσματος με τη βοήθεια του καταλύτη
που περιέχετε στο χώρο της οδοντοβουρ-
τσας. 

Τεχνικά και λειτουργικά 
πλεονεκτήματα

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

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Παντεταρισμένο σύστημα


