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Gebruikersvriendelijk, zonder de noodzaak
om ’s nachts bleeklepels in te hebben,
kostenbesparend en buitengewoon
comfortabel voor de patiënt. 

Bovendien is het risico om de gel tijdens
de behandeling door te slikken
verminderd: Volgens diverse onderzoeken
met bleeklepels kan speeksel worden
verontreinigd met waterstofperoxide en
vervolgens door de patiënt worden
doorgeslikt.
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2 MINUTEN IN PLAATS
VAN 6-8 UUR PER DAG!

NOOIT MEER
'S NACHTS
BLEEKLEPELS 
DRAGEN! 

2 verpakkingen 
ENA® WHITE 2.0 
Speciale tandenborstels met 6% 
waterstofperoxidebleekgel voor ca. 
20 dagen thuisbehandeling. 

24 verpakkingen
ENA® WHITE 2.0 
Speciale tandenborstels met 6% 
waterstofperoxidebleekgel voor ca. 
20 dagen thuisbehandeling. 

1 verpakking
ENA® WHITE 2.0 
Speciale tandenborstel met 6%
waterstofperoxidebleekgel voor
ca. 20 dagen thuisbehandeling. 

REF ECW01

REF ECW24

ENA® WHITE 2.0 is een cosmetisch
bleekmiddel voor thuis met 6% waterstof-
peroxide en XS151™, een speciale acce-
lerator die geactiveerd wordt  tijdens het
poetsen waardoor de absorptiesnelheid
van de waterstofperoxide exponentieel
verhoogd wordt, in vergelijking met een
traditioneel bleekmiddel in een  bleeklepel.

ENA® WHITE 2.0  wordt aangebracht
met een speciale tandenborstel met een
dispenser die bleekgel bevat, voldoende
voor ca. 20 dagen thuisbehandeling.
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Het  risico op irritatie en gevoelig-
heid is gereduceerd dankzij de kortere
contacttijd tussen de tanden en de bleekgel.

De speciale borstelkop (GUM CARE™) is
ontworpen om het tandvlees te
beschermen.

Waterstofperoxide zal niet worden
doorgeslikt.

Het comfort voor de patiënt is
groter: twee minuten poetsen staat ge-
lijk aan één nacht met de conventionele
bleeklepel.

Besparing van kosten voor bleek-
lepels (afdrukken, model vervaardigen,
passen en afwerken).

Het resultaat is voorspelbaarder
dankzij het gebruiksgemak, bij voorkeur na
de dagelijkse mondhygiëne, vergeleken
met oncomfortabele  bleeklepels die er
gemakkelijk toe kunnen leiden dat de pa-
tiënt het continue gebruik opgeeft, het-
geen het resultaat negatief beïnvloedt.
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PATIËNTEN DIE EERDER EEN BLEEK-
SYSTEEM MET LEPELS GEBRUIKTEN

ZULLEN HET COMFORT VAN 
ENA® WHITE 2.0 WAARDEREN. 

DE INNOVATIEVE VERPAKKING
MAAKT HET MOGELIJK OM DE BE-
HANDELING ZELFS BUITENSHUIS UIT
TE VOEREN, BIJVOORBEELD OP KAN-
TOOR OF IN DE SPORTSCHOOL...

Dag 1: Startkleur A3 VITA* kleurenschaal

Eerste controle

Tweede controle

Controle bij einde van de behandeling
De bereikte kleur is Vita A1

De unieke eigenschappen van ENA® WHITE
2.0 reduceren de dagelijkse toepassingstijd
tot slechts twee minuten, in plaats van 6-8
uur zoals vereist voor de traditionele bleek-
systemen
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The fastest home bleaching

Ena
White 2.0

KLINISCHE
CASUS

Wij bevelen het gebruik aan van Enamel
Plus® uit de Ena® Oral Care-lijn, de veel-
zijdige tandpasta met een lage schuur-
waarde, desensibiliserende en tandblekende
werking. 

SPECIALE AANBIEDING 
REF. ECW01B (MIN. 5 ST.)
1 Verpakking ENA® WHITE 2.0

Speciale tandenborstel met bleekgel
1 Enamel Plus® tandpasta 

GEBRUIKSVOORDELEN

Bij  een behandelduur van 20 dagen met
ENA® WHITE 2.0  is de contacttijd tussen
peroxide en de tanden, slechts 40 minu-
ten, in plaats van 120-160 uur zoals bij de
traditionele bleekmethodes. 

De bleekgel wordt geactiveerd dankzij de
XS151™-accelerator 
Poets het te behandelen gebied twee of drie
maal daags gedurende één minuut met
de ENA® WHITE 2.0 tandenborstel met dis-
penser, onmiddellijk na de dagelijkse mond-
hygiëne. 

DE REVOLUTIE 
DIE HET BLEKEN 
VERANDERT

*Kleuren van de Vita® kleurenschaal. Vita® is een gedeponeerd merk van de
Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen

Patent Pending


