
 

Gebruiksaanwijzing: Systeem voor het 

witmaken van uw tanden 
 

Geïnspireerd door de whitening-behandelingen die via tandartsen beschikbaar zijn, is het Blue Light whitening 

–systeem van Rapid White een milde behandeling, waarmee uw tanden na een aantal lichtbehandelingen die 

in totaal 2 uur duren, tot 5 tinten witter worden gemaakt. Zo krijgt u een witte, stalende, jonge glimlach zonder 

dat u perioxide hoeft te gebruiken. 

Voorbereiding: Alleen voor gebruik door volwassenen 

Voor uw gemak bevat het instrument al twee CR2025-lithiumbatterijen. Als u de Blue Light-eenheid wilt 

activeren, opent u de klep van het batterijcompartiment, verwijdert u het plastic tussen de batterijen (zorg 

er oor dat de +  a  eide atterije  o hoog zij  geri ht  e  plaatst u de klep eer terug aar ij u er oor 
zorgt dat de klep goed op de eenheid is bevestigd. Poets uw tanden zachtjes. 

Volg oor de este resultate  stap 1 tot 3 t ee keer per dag ’s orge s e  ’s a o ds  gedurende 14 dagen. 

Lees de instructies vóór gebruik aandachtig door. 

Stap1: Haal de dop van de Rapid White-accelerator en controleer of de applicator vochtig is door de 

applicator tegen een schoon oppervlak aan te duwen. Breng de accelerator aan door de pen tegen de 

oppervlakken van alle wit te maken tanden te drukken en over de tanden te wrijven.  

DOE UW MOND NIET DICHT, AANGEZIEN DE ACCELERATOR DOOR UW LIPPEN ZAL WORDEN VERWIJDERD 

Stap 2: Borstel onmiddellijk hierna weer voorzichtig een laagje Rapid White whitening-gel op elke te 

behandelen tand. 

Stap 3: Activeer de behandeling door de Rapid White Blue Light op uw tanden te houden en aan te zetten. 

Houd de buitenrand voor extra comfort met uw lippen vast. Schakel de eenheid na 4 minuten uit en haal hem 

uit uw mond.   

Nabehandeling: Poets uw tanden zachtjes met een tandenborstel en water om eventuele restjes gel van uw 

tanden te verwijderen. Maak de behandeling af door uw mond met het neutraliserende mondspoelwater van 

Rapid White te spoelen.  

Maak de Rapid Blue Light na gebruik schoon met een vochtige doek. NIET IN WATER ONDERDOMPELEN. 

Gebruik het ingesloten professionele staaltje met tandkleuren om uw voortgang bij te houden. 

WAARSCHUWING: Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door personen onder de 14 jaar of 

personen met tandvleesontsteking, gingivitis, bloedend of ernstig teruggetrokken tandvlees en gevoelige 

tanden, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Zoals dat voor alle producten geldt, raden wij u 

aan de ingrediënten goed door te lezen, als hulpmiddel bij het voorkomen van een allergische reactie. Dit 

product werkt alleen op natuurlijke mensentanden en veroorzaakt geen schade aan vullingen, kronen en 

bruggen. Minimaliseer het contact met lippen en tandvlees. Niet gebruiken als u een beugel draagt. De 

aanbevolen tijd voor  blootstelling aan het licht niet overschrijden. Het licht mag alleen op advies en onder 

begeleiding van een tandarts langer dan 14 dagen worden gebruikt. Als er irritatie optreedt, stopt u het gebruik 

onmiddellijk. Als de Rapid White Blue Light is ingeschakeld, moet u er niet in staren, aangezien dit schade aan 

uw ogen kan toebrengen. Houd de Rapid White Blue Light uit de buurt van hete vonken of open vlammen. 

 


