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Tänu tootele ENA® WHITE 2.0 ei pea
öösel enam valgenduskapet kandma, seda
on lihtne kasutada, see säästab raha ja
on erakordselt mugav.

Lisaks vähendab see kasutamise ajal geeli
neelamise ohtu: mitme uuringu kohaselt
võib standardse kape kasutamise ajal ve-
sinikperoksiid süljega seguneda ja pat-
sient võib selle alla neelata.

x

2 MINUTIT MITTE
6 VÕI 8 TUNDI PÄEVAS

ENAM EI PEA ÖÖ OTSA
VA LGENDUSKAPE T 

KASUTAMA!

2 ENA WHITE 2.0
Valgendamissüsteem: hambahari, mis
sisaldab 6 ml valgendusgeeli, igast har-
jast piisab umbes 20-päevaseks valgen-
dusprotsessiks.

24 ENA WHITE 2.0
Valgendamissüsteem: hambahari, mis
sisaldab 6 ml valgendusgeeli, igast har-
jast piisab umbes 20-päevaseks valgen-
dusprotsessiks.

1 ENA WHITE 2.0
Valgendamissüsteem: hambahari,
mis sisaldab 6 ml valgendusgeeli,
millest piisab umbes 20-päevaseks
valgendusprotsessiks

REF ECW01

REF ECW24

ENA®WHITE 2.0 on süsteem hammaste ko-
duseks kosmeetiliseks valgendamiseks, kasu-
tades erilist dosaatoriga hambaharja, mis
sisaldab valgendusgeeli (millest piisab umbes
20-päevaseks valgendamiseks). Geel põhineb
6% vesinikhüdroksiidil ja sisaldab spetsiaalset
aktseleraatorit XS151™ , mis aktiveerub
harjamise ajal. Vesinikperoksiidi imendumine
kasvab astmeliselt võrreldes traditsioonilise
kapega valgendamisega.
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Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970

hfo@micerium.it • www.micerium.com

TT Dental OÜ
Männiku tee 104/A korpus, II korrus , Tallinn 11216, Eesti
Telefon: (+372) 622 9512 • Mobiil: (+372) 511 5257, 57 493 833
E-mail: info@ttdental.ee Fi
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Ärrituse ja tundlikkuse risk väheneb
tänu hamba ja valgendusgeeli lühemale
kontaktile.

Spetsiaalne pisike harjapea (GUM
CARE™) on loodud igeme kaitsmi-
seks

Vesinikperoksiidi ei neelata alla

Mugavam patsiendi jaoks: 2 minu-
tit harjamist annab samaväärse tule-
muse, kui tavalise valgenduskape ööotsa
kasutamine.

Peate kulutama vähem kapedele
(jäljendid, blokeerimisvaiguga mudelid,
termoplastiline kile, printimine ja viimi-
stlemine)

Täpsemini prognoositavad tule-
mused: kuna toodet on lihtne kasutada
(soovitatavalt pärast hammaste pese-
mist), siis on see vähem tüütu kui valgen-
duskapede kasutamine, ja patsiendid ei
loobu nii lihtsalt järjepidevast kasutami-
sest, mis võib tulemusi kahjustada

® ®

®

PATSIENDID, KES VAREM 
ON KASUTANUD KAPEDEGA 
VALGENDUSSÜSSTEEME, 
HINDAVAD ENA® WHITE 2.0 

KASUTUSMUGAVUST

UUENDUSLIK PAKEND
VÕIMALDAB KASUTADA TOODET
ISEGI SIIS, KUI TE POLE KODUS, 
NÄITEKS TÖÖL, TRENNIS ...

1. päev  Esialgne värv A3 VITA * värvinäidiste järgi

Esimene kontroll

Teine kontroll

Kontroll ravi lõpus. 
Lõplik värv A1 VITA värvinäidiste järgi

ENA® WHITE 2.1 unikaalsed omadused
vähendavad igapäevast kasutu-
saega vaid 2 minutile, samas kui traditsioo-
nilist valgendussüsteemi tuleb kasutada
päevas vähemalt 6 tundi

0 30 
sec

60 
sec

2 
minutes!

1 
hour

2
hours

4 
hours

6/8 
hours

S
ta

nd
ar

d 
bl

ea
ch

in
g 

sy
st

em
s 

w
it
h 

tr
ay

The fastest home bleachin
g

Ena
White 2.0

Soovitame kasutada madala abrasiivsusega,
tundlikust vähendava ja valgendava koosti-
sega multifunktsionaalset hambapastat Ena-
mel Plus®, mis kuulub Ena® Oral Care'i
tootesarja.

ERILINE PAKENDI VIITENR
REF. ECW01B

1 ENA WHITE 2.0
hambahari, mis sisaldab 6 ml 
valgendusgeeli. 

1 Enamel Plus hambapasta

Tavapärase 20 päeva pikkuse ravi jooksul
puutub hammas peroksiidiga kokku umbes
120 kuni 160 tundi, toote ENA® WHITE 2.0
kasutamisel on kontakti kestus ainult 40
minutit

Valgendusgeel aktiveerub tänu aktseleraato-
rile XS151™ , kui kasutaja harjab valgen-
datavaid hambaid dosaatorhambaharjaga
ENA® WHITE 2.0 ühe minuti kaks või
kolm korda päevas kohe pärast
hammaste pesemist

TEHNOLOOGILISED 
KASUTAMISEELISED

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

REVOLUTSIOONILINE 
KIIRENDATUD

VALGENDAMINE

Patenditaotlus on esitatud

KLIINILINE JUHTUM
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