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ENA® WHITE 2.0 sistema, su kuria nereikia
naudoti antdančių balinimui per naktį, yra lengva
naudoti, ekonomiška ir itin patogi pacientui.

Taip pat sumažinama tikimybė balinimo metu
nuryti gelio: anot kelių tyrimų, naudojant
tradicinę balinimo su antdančiais sistemą,
pacientas gali nuryti vandenilio peroksidu
užterštų seilių. 

x

2 MINuTĖS VIETOJ
6-8 VAlANdų pEr dIENĄ

NEBErEIkIA kęSTI  ANTdANčIų
BAlINIMuI pEr NAkTį!

2 ENA WHITE 2.0
Balinimo sistema: 2 dantų šepetėliai su
dispenseriais, kurių kiekviename yra 6 ml
balinimo gelio  (jo užtenka maždaug 20
dienų).

24 ENA WHITE 2.0
Balinimo sistema: 24 dantų šepetėliai su
dispenseriais, kurių kiekviename yra 6 ml
balinimo gelio,  (jo užtenka maždaug 20
dienų).

1 ENA WHITE 2.0
Balinimo sistema: dantų šepetėlis  su
dispenseriu, kuriame yra 6 ml
balinimo gelio, (jo užtenka maždaug
20 dienų).

REF ECW01

REF ECW24

ENA® WHITE 2.0 sistema skirta kosmetiniam
balinimui namų sąlygomis, ją sudaro specialus
dantų šepetėlis su dispenseriu, užpildytu
balinimo geliu (kurio užtenka maždaug 20
dienų gydymo kursui). Balinimo gelio pagrindas
yra 6% vandenilio peroksidas bei specialus
aktyvatorius XS151™ , kuris ima veikti judant
šepetėliui; vandenilio peroksido absorbcija
išauga eksponentiškai, lyginant su tradicine
balinimo sistema naudojant antdančius.

Atstovas Lietuvoje:
UAB ASTRAVITA 
Tel.: (5) 2751000, 8 687 57133
EL. p.: astravita@gmail.com
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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 Fi
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Ši inovatyvi sistema sumažina sudirginimo ir dantų
jautrumo riziką, nes gerokai sutrumpinamas
balinimo gelio ir dantų sąveikos laikas .

Speciali maža galvutė (GuM CArE™) sukurta tam,
kad apsaugotų dantenas.

pacientas nepraris vandenilio peroksido.

pagerintas paciento komfortas: 2 minutės su šia
sistema atitinka visą naktį, kai naudojami
balinimo antdančiai

Sutaupote, nes nereikia gaminti individualių
antdančių (atspaudai, modeliai su korekcijomis
specialia derva, termoplastiniai lapai, gamyba ir
išbaigimas)

labiau nuspėjamas rezultatas, nes sistemą
paprasta naudoti, lyginant su erzinančiais
balinimo antdančiais, kurių pacientas gali
atsisakyti anksčiau, nei pasieks norimą rezultatą.
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pACIENTAI, IŠBANdę BAlINIMĄ 
Su ANTdANčIAIS, įVErTINS  

ENA® WHITE 2.0 
SISTEMOS pATOGuMĄ.

INOVATYVI pAkuOTĖ lEIdŽIA ATlIkTI
GYdYMO rOCEdŪrĄ NET kAI NESATE NAMIE,

pVZ. BIurE Ar SpOrTO SAlĖJE. 

1 diena. Pagal VITA* spalvų raktą pradinė spalva A3

Pirmas spalvos įvertinimas

Antras spalvos įvertinimas

Pasiektas rezultatas
Galutinė spalva  A1 (pagal VITA* spalvos raktą).

unikalios ENA® WHITE 2.0 savybės leidžia sumažinti
kasdienio naudojimo trukmę iki vos dviejų minučių,
vietoj 6 – 8 valandų, kurių reikia tradicinėms balinimo
sistemoms.
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Ena
White 2.0

rekomenduojame naudoti Enamel plus® daugiafun-
kcinę dantų pastą iš Ena®Oral Care linijos. Šios dantų
pastos formulė yra mažai abrazyvi, poveikis – nujau-
trinantis ir lengvai balinantis.

SpECIAlI pAkuOTĖ
rEF. ECW01B

1 ENA WHITE 2.0
balinimo sistema:
dantų šepetėlis, kuriame yra  6 ml balinamojo gelio.

1 Enamel plus dantų pasta

per 20 dienų standartinio gydymo laikas, kuomet gelis
kontaktuoja su dantimis, yra 120 – 160 valandų, tuo
tarpu su ENA® WHITE 2.0 tai vos 40 minučių

Balinimo gelį aktyvuoja aktyvatorius XS151™, kol
jūs valote norimus nubalinti dantis su šepetėliu su
dispenseriu  ENA® WHITE 2.0 vieną minutę du ar
tris kartus per dieną, iškart po įprastinio dantų
valymo. 

TECHNOlOGINIAI Ir 
OpErACINIAI prANAŠuMAI

Vita®  yra kompanijos Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co.KG, Bad Säckingen — D registruotas prekės ženklas.

rEZOlIuCIJA Su 
AkTYVuOJAMu BAlINIMu

Pradėta patento procedūra

klINIkINIS ATVEJIS
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