BlancOne®-valkaisukäsittely

BlancOne®-keskus:

BlancOne® -valkaisuhoidot ovat viidentoista vuoden tutkimuksen tuloksena

BlancOne® ei tarkoita ainoastaan innovatiivisia ja turvallisia hoitoja,

syntynyt uudenlainen lähestymistapa hampaiden valkaisuun, joka perustuu

vaan myös takaa, että hoidot suoritetaan ammattimaisesti hampaiden

uusien valokemiallisten tekniikoiden kehitykseen.

valkaisuhoitoja koskevan Euroopan direktiivin mukaisesti.

Nopea, tehokas ja hellävarainen hampaiden kiilteelle

Koe kirkkaan ja valkean
hymyn voima

Huippuosaamista hampaiden valkaisussa

BlancOne®-keskukset ovat hampaiden valkaisuun erikoistuneita
Valon energian ja erityisten valoherkkien kiihdyttimien ansiosta vastaanotolla

vastaanottoja, jotka on varustettu markkinoiden innovatiivisimmilla

tehty BlancOne®-valkaisuhoito toimii nopeudella, jota ei ole mahdollista

laitteilla ja joiden ansiosta voidaan taata turvallisia ja tehokkaita

saavuttaa perinteisillä valkaisumenetelmillä. Vain muutamassa minuutissa

valkaisuhoitoja.

BlancOne®-hoito vapauttaa singlettihappea, joka on tieteellisesti todistettu
tehokkaimmaksi ja turvallisimmaksi hampaiden valkaisuaineeksi.

Toimitamme virallisille BlancOne®-keskuksillemme sovelluksen, jonka
avulla voidaan dokumentoida hoitotulokset kuvien kanssa ja jakaa

BlancOnen® kosmeettisissa valkaisuhoidoissa lyhyen valotusajan ja

ne kanssasi.

matalan peroksidipitoisen valkaisuaineen yhdistelmällä saadaan tehokas ja
hellävarainen valkaisu, jossa ei tarvita erillistä ikenien suojausta. Innovatiivisen

Käytössäsi on oma online-alue, jossa voit:

BlancOne®-teknologian ansiosta valkaisukäsittelyn ei-toivotut sivuvaikutukset

• Katsella valokuvia hampaistasi ennen valkaisua/valkaisun jälkeen

vältetään.

• Antaa arvioita koskien BlancOne®-hoitoa, koska sinun mielipiteesi

Perinteisten hampaiden valkaisukäsittelyjen tyypillinen sivuvaikutus on vihlonta,
siitä syystä kaikki perinteiset valkaisuaineet sisältävät vihlontaa vähentäviä ja
hampaan kiillettä korjaavia aineita.

on tärkeä
• Tarkkailla hampaiden sävyä henkilökohtaisen valkaisun ylläpitoohjelman puitteissa

WHITE
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BlancOne®-valkaisuhoito ei aiheuta vihlontaa tai vahingoita kiillettä ja siksi se
on ainoa markkinoilla oleva menetelmä, jossa ei tarvita vihlontaa ehkäiseviä tai
kiillettä remineralisoivia aineita. Hampaan kiilteelle ystävällisen fysiologisen pH:n
ansiosta valkaisun lopputulos on nähtävissä välittömästi valkaisun jälkeen.

Valtuutettu BlancOne®-vastaanottosi

Ammattimainen valkaisu
kosmeettiseen hammashoitoon

Ammattimainen valkaisu
kosmeettiseen hammashoitoon
www.blancone.eu
Löydät BlancOnen® Facebookista

BlancOne® on IDS SpA – Italyn rekisteröity tavaramerkki

Kaiken alku on CLICK

TOUCHsäilyttää jatkossa
Kuinka voit

BlancOne® CLICK -menetelmä perustuu innovatiiviseen BlancOne®-teknologiaan. Tämä

Kokeiltuasi kerran BlancOne® CLICK -valkaisuhoitoa, voit keskustella suunhoidon ammattilaisen kanssa

mullistava ja ainutlaatuinen valkaisukäsittely on niin nopea, että sen voi yhdistää tavalliseen

siitä, kuinka voit saada ja ylläpitää vielä kestävämmän valkaisutuloksen. Saatavana on neljä eri vaihtoehtoa:

Kirkkaampi hymy jo 10 minuutissa

Amerikan kosmeettisen hammaslääketieteen akatemian (AACD) tutkimuksen mukaan
96 % ihmisistä uskoo, että kirkkaampi hymy tekee meistä houkuttelevampia vastakkaisen
sukupuolen silmissä, 72 % ajattelee, että huono hampaiden ulkonäkö voi vaikeuttaa
työllistymismahdollisuuksia. 32 % toteaa, että he ovat huolissaan hampaidensa ulkonäöstä
ja 18 % myöntää, että he piilottavat hymynsä valokuvissa.

Olemme kehittäneet ainoan vastaanottokäyttöön tarkoitetun valkaisumenetelmän, joka ei

Kaunis hymy ei riipu ainoastaan terveistä hampaista ja ikenistä, mutta myös hampaiden

vaadi limakalvojen suojaamista. Näin koko menetelmän vaativinta vaihetta ei enää tarvita,

sävystä. Ajan myötä hampaat värjäytyvät ruoasta, juomista ja savusta, jolloin ne

jolloin käsittelyn voi suorittaa helposti ja turvallisesti.

Miten saan

Toista
CLICK-valkaisukäsittely kolmen–kuuden kuukauden välein.

DAY
Hellävaraisuus
tarkoittaa sitä, että hoito voidaan toistaa usein.
CLICK

Tehoaa jo 10 minuutissa
Olemme ensimmäistä kertaa luoneet vastaanottovalkaisun, joka tehoaa jo matalilla

Se on ihanteellinen kumppani suuhygieniaan liittyvään

vetyperoksidipitoisuuksilla (<6 %). BlancOne® valokemiallisen teknologian avulla peroksidin

vastaanottokäyntiin.
CLICK

valkeamman ja terveemmän hymyn?
Hammastahna ja muut valkaisutuotteet voivat poistaa tai häivyttää hampaiden pinnalla olevia

Ei kipua tai vihlontaa

vaikka yleensä siihen kuluu tunteja.

BlancOne -käsittely on hellävarainen eikä kuivata

ammattimaisten valkaisuhoitojen yhteydessä vapautuva happi, joka valkaisee värjäytymät

kiillettä tai aiheuta kipua tai hampaiden vihlomista.

hampaan rakenteen pysyessä ennallaan.

Se on ainoa markkinoilla oleva menetelmä, jossa ei

HOME
NIGHT
TOUCH
CLICK

TOUCH
TOUCH
TOUCH

Nopeutensa ansiosta vastaanotolla suoritettava

värjäytymiin. Tieteelliset julkaisut osoittavat, että ainoa tehokas keino poistaa värjäytymiä on

®

tarvita vihlontaa ehkäiseviä tai remineralisoivia aineita.

Kuluttajaa suojeleva Euroopan direktiivi valkaisuaineista rajoittaa happea vapauttavien

Tehosta
valkaisutulosta TOUCH-tehovalkaisulla

®
BlancOne
TOUCH TOUCH on CLICK-valkaisukäsittelyn intensiivinen

STICK
ULTRA
versio,
jossa valkaisuaine annostellaan useamman kerran
TOUCH

saman vastaanottokäynnin yhteydessä.

valkaisuaineiden pitoisuuksia ja niiden käyttöä ainoastaan hammashoidon ammattilaisten

Edullinen ja toistettava

toimesta.

Nopeutensa ja edullisuutensa ansiosta BlancOne® CLICK
on ihanteellinen silloin, kun halutaan saada välittömästi

Kaikki alkaa terveestä suusta ja hampaista. Hampaiden kunto ja mahdolliset hampaistoon

ja tehokkaasti kirkkaampi ja valkoisempi hymy. Tavallisesti

tehdyt paikat, laminaatit, kruunut ja sillat vaikuttavat valkaisun lopputulokseen. Ennen

valkaisun lopputulos hampaissa on n. 4–5 astetta

valkaisua tulee tarkistaa, ettei suussa ole tulehduksia, hammaskiveä tai reikiä. Luotettava

vaaleampi väri kuin lähtötilanteessa. CLICK-valkaisu

suunhoidon ammattilaisesi määrittää hoidon soveltuvuuden tarkistamalla suun ja

voidaan toistaa säännöllisesti ja sitä voidaan

hampaat sekä hampaiden sävyasteen. Hampaiden valkaisua ei suositella alaikäisille

käyttää myös ennen intensiivisempiä

lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille.

ULTRA
CLICK

CLICK
BlancOne
CLICK ® CLICK on edullinen ja erittäin hellävarainen hoito.
HOME

hajoaminen tapahtuu hyperkiihdytetysti jo muutamassa minuutissa,

ulkoisia värjäytymiä, mutta ne eivät voi vaikuttaa hampaan kiilteessä ja dentiinissä oleviin

ULTRA

suuhygieniaan liittyvään vastaanottokäyntiin.

Ei tarvetta ikenien suojaamiseen

muuttavat hampaiden kirkkautta saaden ne näyttämään tummemmilta.

valkeamman ja kirkkaamman hymyn?

VASTAANOTOLLA

Kirkkaan hymyn merkitys

Tämä hellävarainen ja tehokas valkaisukäsittely antaa hymyllesi

ULTRA ja kestävämmän valkeuden.
syvemmän
ULTRA
DUETTO
ULTRA
ULTRA
HOME
ULTRA
DAY

Yhdistä
CLICK-valkaisukäsittely HOME-valkaisukäsittelyyn

valkaisumenetelmiä. Viime vuonna BlancOne®
CLICK -käsittelyjä tehtiin yli 100 000, ja asteikolla

HOME

HOME
Voit
yhdistää CLICK-valkaisukäsittelyn välittömät
DAY

1–5 potilastyytyväisyydeksi saatiin 4,5. BlancOne®

NIGHT

CLICK on jo nyt suunhoidon ammattilaisten ja potilaiden
ykkösvalinta!

HOMEBlancOne® HOME-valkaisukäsittelyn
tulokset
DAY

pitkäaikaisvaikutukseen kotivalkaisukäsittelyn avulla.

HOME
HOME-valkaisukäsittely
on saatavilla kahdessa
NIGHT

Nyt voit nauttia
valkeammasta ja
kirkkaammasta hymystä
jokaisen suuhygieniaan liittyvän
vastaanottokäynnin yhteydessä

kaikki
alkaa

CLICKistä

STICK

Ylläpidä
Valkaisutulosta XTRA-ohjelman avulla.

STICK
DUETTO® XTRA voidaan yhdistää minkä tahansa valkaisukäsittelyn kanssa
BlancOne
STICK
tehostamaan käsittelyjä ja ylläpitämään valkaisutulosta kahden
käsittelyn ja kahden vaikutustavan avulla:

•DUETTO
DUETTO ACTIVE ja DUETTO CARE -geelihammastahnat

HOME

•DUETTO
BlancOne® STICK -valkaisukynä
BlancOne® XTRA -ylläpito-ohjelma kestää kolme kuukautta
ja se voidaan toistaa useita kertoja.

HOME
HOME

KOTONA

NIGHT

versiossa:
HOME DAY (kaksi tuntia) ja NIGHT (yön yli).

