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Stomatologia estetyczna staje się coraz bardziej popularna. Równe i białe zęby są ważnym
elementem komunikacji społecznej. Ten trend powoduje, że o kolor uzębienia zabiegamy nie
tylko w gabinecie stomatologicznym, ale również sami w warunkach domowych.
Wybielających past do zębów, pasków, płukanek a nawet gum do żucia jest coraz więcej. Oczywiście
stosowanie tych produktów w warunkach domowych jest możliwe, ale tylko w wtedy gdy zęby i dziąsła są
zdrowe. Przyczyny przebarwień i zmiany koloru bywają różne.
Czasem zmiana barwy wynika z choroby, jej leczenia np. tetracyklinami, urazów, albo noszenia aparatu
ortodontycznego, a czasem po prostu ze stylu życia. Mocno przebarwiające zęby są kawa, herbata,
czerwone wino, niektóre owoce, zioła. Samodzielne usuwanie przebarwień jest coraz bardziej skuteczne.
Wszystko dzięki bardzo zawansowanym technologiom stosowanym w produktach do domowej pielęgnacji
estetycznej.
Prawdziwie innowacyjny system
Kultowa już marka Blanx wprowadza rewolucyjną technologię 03X poprawiającą biel zębów nawet o 4
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odcienie! To system całkowicie profesjonalny do użytku osobistego, który może być stosowany w
warunkach domowych. O3X posiada wszystkie walory wybielania gabinetowego – począwszy od
skuteczności, po jednoczesną eliminację wszystkich tradycyjnie występujących wad systemów
poprawiających biel (wywoływanie nadwrażliwości zębów, czy podrażnień dziąseł).
Rewolucja technologiczna wykorzystuje moc aktywnego tlenu – unikatową formulację intensywnie
wybielającą – która jednak nie powoduje implikacji niepożądanych, charakterystycznych dla działania
powszechnie stosowanego nadtlenku. Jest to unikalna kuracja zbudowana z wiązań chemicznych
aktywnego tlenu. Dzięki czemu efekty są bardzo szybko zauważalne. Ta nowa technologia jest dużo
bardziej bezpieczna niż rozwiązania oparte na nadtlenku.Nie ma przeciwwskazań do jej stosowania, nie
powoduje nadwrażliwości, podrażnień, ani uszkodzeń szkliwa. Jest łatwa i szybka.
Wygoda i skuteczność
Najbardziej innowacyjne wydają się być specjalistyczne nakładki 03X, które stosuje się na oba łuki; dolny i
górny. Przez 10 minut należy trzymać je w ustach. Operację powtarza się przez pięć kolejnych dni. W
sprzedaży jest konieczny dla ostatecznego efektu komplet. Ta technologia zastosowana została także w
paskach wybielających oraz paście do zębów tej samej ﬁrmy. Zaleta pasków jest ich cienkość, która
umożliwia dokładne przyklejenie ich do zębów, również w przestrzeniach między zębowych. Kuracja
przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 14 lat, nie mają koron, licówek i plomb.
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