
 

 

Philips Zoom DayWhite
Witmaakbehandeling thuis

6 spuiten
18 toepassingen
in diverse concentraties

DIS528/01
Een stralend gebit
Professionele tandbleekmethode voor thuis
Met Philips Zoom DayWhite is uw meest overtuigende, stralende lach niet alleen witter, 

maar ook gezonder. En omdat u uw tanden thuis witter kunt maken, was die stralende 
glimlach nog nooit zo gemakkelijk.

Een wittere, gezondere glimlach
• Gezonder, sterker glazuur
• Uw lach kan zichtbaar witter zijn

Professionele resultaten
• 14 miljoen glimlachen en iedere dag weer meer****
• Bewezen veilig en effectief voor tanden en tandvlees
• Aanbevolen door en onder toezicht van uw tandheelkundige

Tanden bleken in uw eigen tijd
• De perfecte pasvorm voor uw tanden
• Thuis bleken wanneer het u uitkomt



 Thuis bleken
Met Philips Zoom DayWhite kunt u uw tanden 
bleken wanneer het u het beste uitkomt. Draag uw 
bleeklepels twee keer per dag 15 tot 30 minuten, 
afhankelijk van de dosering die uw tandarts 
aanbeveelt. En maak u geen zorgen als u een dag 
overslaat. U kunt uw bleekprogramma beginnen en 
onderbreken op basis van uw drukke agenda.

Zichtbaar wittere tanden

Met Philips Zoom DayWhite kan uw wittere glimlach 
snel en zichtbaar witter zijn, met maximale 
resultaten in slechts 7 tot 14 dagen.

Gezonder glazuur
Philips Zoom DayWhite is een tandbleekmethode 
voor thuis met een drievoudige werking: een 
stralende glimlach creëren, tanden glad en glanzend 
maken en gevoeligheid van tanden aanpakken. Dit 
betekent dat uw glimlach gezonder wordt omdat het 
bleken ook het glazuur sterker maakt. Aan het einde 
van de behandeling zijn uw tanden gladder en is uw 
glimlach stralender.

De perfecte pasvorm
Met Philips Zoom DayWhite maakt uw 
tandheelkundige een aangepaste bleeklepel die 
perfect op uw tanden past. Dat betekent dat u 
dezelfde heldere resultaten hebt op alle tanden!

Bewezen veilig en effectief
Philips Zoom DayWhite wordt gesteund door 
onderzoeken waaruit is gebleken dat het veilig en 
effectief is voor uw tanden en tandvlees. En omdat 
uw tandheelkundige het adviseert, kunt u erop 
vertrouwen dat uw resultaten consistent en veilig 
zijn op vullingen en restauraties.

Aanbevolen door professionals
Philips Zoom DayWhite wordt aanbevolen door en 
vindt plaats onder toezicht van uw tandheelkundige, 
zodat u weet dat het de beste en gezondste optie 
voor uw tanden is.

Gekozen door miljoenen mensen
Philips Zoom DayWhite maakt deel uit van de 
populaire Philips Zoom-tandbleekserie, het 
professionele merk dat het meest door patiënten 
wordt aangevraagd en al door meer dan 14 miljoen 
mensen is gebruikt****. Het is afkomstig van dezelfde 
makers van populaire merken zoals Philips Sonicare 
en BreathRx, en is ontworpen voor gezondere 
glimlach.
DIS528/01

Kenmerken

* Mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.
Publicatiedatum  
2017-11-08

Versie: 7.0.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Performance
• Bleekresultaten: Maximale resultaten in 7-14 

dagen, Wittere tanden in 3 dagen
• Bewezen veilig: Met weinig of geen gevoeligheid
• Spuit met dubbele staaf: Geen koeling vereist
• Aanpasbaar

Ingrediënten
• Waterstofperoxide: 6%

• Smaak: Mint
• ACP: Amorf calciumfosfaat

Meegeleverde artikelen
• Spuiten met dubbele staven: 6%
• Etui voor bleeklepels: Met op maat gemaakte 

bleeklepel
• Spatas: Ja*
•

Specificaties
Witmaakbehandeling thuis
6 spuiten 18 toepassingen, in diverse concentraties
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