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B1-garantie voor elke patiënt
Evolution 3 van Enlighten wordt de grootste doorbraak in tandenbleken
genoemd van de afgelopen tien jaar. Na de ontwikkeling in 2005
is het nog steeds de eerste en enige tandenbleekmethode ter wereld
die voor iedere patiënt de VITA-kleur B1 garandeert, ongeacht de
oorspronkelijke tandkleur. Inmiddels hebben Enlighten-tandartsen meer
dan 40.000 B1-gegarandeerde behandelingen uitgevoerd.
Oorspronkelijke kleur D3

De allernieuwste ontwikkelingen komen samen in Evolution 3, een tandenbleek systeem
waarbij maximaal resultaat wordt bereikt met minimale gevoeligheid en gels op basis
van lage concentratie.
De tandarts kan er volledig op vertrouwen dat de patiënten uiterst tevreden zullen zijn.
Het nemen van goede afdrukken is voldoende – makkelijker kan het niet -; het systeem doet
de rest. De behandeling is veilig, professioneel en eenvoudig voor de patiënt.

Na behandeling

Drie tinten witter dan B1

Wat is de procedure?
14 nachten thuis bleken
Gevolgd door een behandeling van 40 minuten in de praktijk
Poetsen tijdens de behandeling met nano-hydroxyapatiet-tandpasta Tooth Serum

Wat zijn de gelconcentraties?
10% en 16% syringes met carbamide peroxide gel (Home)
6% syringe met waterstofperoxide (In-Office)

Wat is Tooth Serum?
Tooth Serum is een tandpasta op basis van nano-hydroxyapatiet, kaliumnitraat en fluoride, die is ontwikkeld
om –eventuele- gevoeligheden aan het gebit tegen te gaan en het effect van de behandeling te verlengen.
Tevens beschermt en herstelt het de tanden.
De Tooth Serum wordt meegeleverd bij de behandelkit. De patiënten poetsen hun tanden met Tooth Serum
in de periode waarop ze op hun trays (bleekbitjes) wachten én tijdens de gehele bleekbehandeling.
Door na de behandeling met Tooth Serum te poetsen, blijft het resultaat langer gehandhaafd.

Behandel kits
Met heldere uitleg wordt de tandarts én patiënt geïnformeerd over de behandeling. De aankoopprijs voor
een Evolution 3 behandelkit is inclusief techniekkosten, afdrukmateriaal en verpakkingsmaterialen voor
verzending naar het Laboratorium.

Waarom Enlighten?
Voorspelbaar; B1-garantie voor elke patiënt.
Eenvoudig in gebruik. Géén lampen, géén hoge concentratie gels, géén bescherming voor gingiva,
géén dehydratie, géén chemische brandplekken en géén speciaal dieet. De mondhygiënist(e),
(preventie) assistent(e) kan de gehele behandeling uitvoeren.
Weinig tot geen gevoeligheid.
Mond op mond reclame door uitstekende resultaten.
Gels op basis van de laagste concentratie (6% waterstofperoxide In-Office).
De pH-neutrale gels worden verpakt in coldpacks en optimaal gekoeld in de praktijk geleverd.
Enlighten heeft klinische informatie beschikbaar.
Houdbaarheidsgarantie – kosteloze vervanging van gels waarvan de expiratiedatum is verstreken.
Consumenten folders

Veilig en professioneel
Evolution 3 van Enlighten is volledig veilig en wordt door de leverancier met klinische informatie ondersteund.
De behandeling duurt 2 weken en wordt in de praktijk afgesloten met een In-Office behandeling van 40
minuten. U hoeft hier geen specifieke stoelruimte voor te reserveren!

Evolution 3 van Enlighten in uw praktijk?
Starten is eenvoudig!
Evolution 3 wordt verkocht in pakketten van 3 of 6 behandelingen inclusief
Enlighten Tooth Serum, techniekkosten én patiëntenfolders. Tevens is het mogelijk
een uitgebreid marketingpakket te bestellen. Informeer bij de distributeur en vraag
naar de voorwaarden van samenwerking of bezoek www.prevdent.eu.
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