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Wiele z zabiegów na twarz i ciało dostępnych do tej pory tylko w specjalistycznych gabinetach, możemy
bezpiecznie i efektywnie wykonywać w zaciszu własnego domu. Jednym z nich jest wybielanie zębów. Z
szerokiego wachlarza dostępnych opcji warto wybrać taki produkt wybielający, który najlepiej spełni nasze
oczekiwania.
Różne produkty, różne efekty
Produktów do domowego wybielania zębów zazwyczaj szukamy w drogeriach. Na półkach znajdziemy ich
kilka wariantów. Najbardziej popularne są paski wybielające, pasty, płyny do płukania jamy ustnej i systemy
wybielające. W zależności od wybranej formy wybielania, możemy oczekiwać różnych efektów.
Najdelikatniejsze działanie wykazują pasty i płyny. Ze względu na fakt, że zazwyczaj stosujemy je codziennie,
nie mogą one zawierać mocnych stężeń składników wybielających. Ich głównym zadaniem jest zatem
subtelne rozjaśnienie naszego uśmiechu lub zapobieganie powstawaniu nowych przebarwień. Warto jednak
wprowadzić je do naszej pielęgnacyjnej rutyny, aby jak najdłużej utrzymać biały uśmiech.
Produktami o mocniejszym działaniu są paski i systemy wybielające. W swojej ofercie posiada je wielu
producentów produktów do higieny jamy ustnej. Choć zamysł ich działania jest podobny, różnią się one
często między sobą mocą wybielania.
Domowe wybielanie, a efekt jak z gabinetu
Marka Rapid White specjalizuje się w produktach do wybielania zębów. W jej ofercie znajdziemy zarówno
paski, pastę jak i płyn do płukania, przeznaczone do kompleksowej higieny jamy ustnej i dbania o biel
naszego uśmiechu.
Nowością jest zestaw wybielający Rapid White Bleaching Power Set. Zapewnia on najmocniejszy efekt
białego uśmiechu ze wszystkich produktów marki. Dwufazowa technologia oparta na żelu pozwala uzyskać
zęby bielsze nawet o 6 odcieni w zaledwie 7 dni i to bez użycia nadtlenku wodoru. Dołączona do pakietu pasta
sprawia, że już po pierwszym użyciu zęby staną się bielsze nawet o 2 odcienie. Dzięki temu w domowym
zaciszu możemy uzyskać biały uśmiech jak z gabinetu stomatologicznego, bez obaw o nadwrażliwość.
Czy efekt po domowym wybielaniu utrzyma się na długo? Nie ma różnicy, gdzie wykonujemy ten zabieg w
domu czy w gabinecie. W trakcie okresu wybielania oraz po jego zakończeniu, powinniśmy zastosować białą
dietę i unikać spożywania barwiących produktów. Po zakończeniu kuracji warto zadbać o swój uśmiech,
podtrzymując efekt pastą, najlepiej taką, która zapobiega osadzaniu się przebarwień, np. Rapid White Anti
Color.
Białe zęby w zasięgu ręki, czyli plusy domowego wybielania
Domowe wybielanie, poza oczywistym czynnikiem, czyli ceną, posiada również inne zalety. Zabieg ten
możemy wykonać bezstresowo we własnej łazience, o dowolnie wybranej przez nas godzinie, zatem to dobra
opcja dla zabieganych osób. Wystarczy kilka minut rano i wieczorem, aby móc cieszyć się pięknym
uśmiechem. Domowa kuracja, to również świetne rozwiązanie przed ważnymi wydarzeniami. Spontaniczna
randka? Rozmowa o pracę? Przed wszystkimi ważnymi dla nas chwilami, w trakcie których chcemy
prezentować się wyjątkowo, możemy sięgnąć po wybielający zestaw, który w kilka dni da nam efekt niczym z
gabinetu.
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5 kroków domowego zabiegu wybielania zębów:
1. Zaplanuj wybielanie. Upewnij się, że masz na nie czas i możesz je wykonywać systematycznie.
2. Zrób przegląd zębów u swojego dentysty! Zadbane zęby to również zdrowe zęby!
3. Wybierz produkt dopasowany do Twoich potrzeb. Zwróć uwagę na czas trwania kuracji oraz formę
wybielania.
4. Odstaw barwiące produkty spożywcze! Zaopatrz się w słomkę do herbaty i kawy.
5. Na czas trwania kuracji oraz po jej zakończeniu wybierz taką pastę, która wzmocni efekt wybielania i
zapobiegnie powstawaniu przebarwień.

NOWOŚĆ! Rapid White Bleaching Power Set
dwufazowa technologia oparta na żelu pozwala uzyskać zęby bielsze nawet o 6 odcieni w zaledwie 7 dni
nie zawiera nadtlenku wodoru
zęby bielsze nawet o 2 odcienie już po pierwszym użyciu
zapewnia najmocniejszy efekt wybielonych zębów ze wszystkich produktów marki
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