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Dias mais brilhantes
Branqueamento dentário profissional para aplicação em casa

Com o Zoom DayWhite da Philips, o seu sorriso mais confiante e radiante é mais branco e mais saudável. E

como o branqueamento é aplicado em casa segundo o seu próprio horário, ter um sorriso mais brilhante nunca

foi tão prático.

Um sorriso mais branco e mais saudável

Esmalte mais saudável e mais forte

O seu sorriso pode ser visivelmente mais branco

Resultados de qualidade profissional

14 milhões de sorrisos e continua a crescer****

Segurança e eficácia comprovadas para dentes e gengivas

Recomendado e supervisionado por especialistas em saúde oral

Branqueamento à hora a que mais lhe convém

A solução perfeita para o seu sorriso

Branqueamento em casa à hora a que mais lhe convém



Branqueamento dentário para aplicação em casa DIS528/01

Destaques Especificações

Branqueamento em casa

O DayWhite da Philips Zoom permite-lhe

branquear os dentes quando é mais

conveniente para si. Basta usar os moldes

durante 15 a 30 minutos duas vezes por dia,

dependendo da fórmula recomendada pelo

seu dentista. E não se preocupe se falhar um

dia. Pode iniciar e parar o programa de

branqueamento de acordo com a sua agenda

preenchida.

Dentes visivelmente mais brancos

Com o DayWhite da Philips Zoom, o seu

sorriso brilhante pode ser perceptivelmente

mais branco com maior rapidez,

proporcionando os melhores resultados em

apenas 7 a 14 dias.

Esmalte mais saudável

O DayWhite da Philips Zoom é um

branqueamento para aplicação em casa com o

poder de três componentes - criando um

sorriso luminoso e tornando os dentes macios

e brilhantes. Isto significa que torna o seu

sorriso mais saudável, enquanto o branqueia

através do melhoramento do seu esmalte, que

estará mais macio e mais brilhante quando

terminar o tratamento.

A solução perfeita

Com o DayWhite da Philips Zoom, o seu

especialista em saúde oral prepara um molde

de branqueamento personalizado para se

adaptar perfeitamente aos contornos dos seus

dentes. Isto significa que obtém os mesmos

resultados brilhantes em todo o seu sorriso!

Segurança e eficácia comprovadas

O DayWhite da Philips Zoom é apoiado por

estudos que demonstraram que este é seguro

e eficaz para os seus dentes e gengivas. E,

visto que é recomendado pelo seu especialista

em saúde oral, pode ter a certeza de que os

resultados serão satisfatórios e seguros para

quaisquer restaurações dentárias que possa

ter.

Recomendado por profissionais

O DayWhite da Philips Zoom é recomendado

e supervisionado pelo seu especialista em

saúde oral, por isso sabe que é a melhor

opção e a mais saudável para os seus dentes.

Preferido por milhões

O DayWhite da Philips Zoom faz parte da

popular linha de branqueamento da Philips

Zoom, a marca de branqueamento profissional

mais solicitada pelos pacientes e que recebe a

confiança de mais de 14 milhões de

pessoas****. Este é fornecido pelos mesmos

criadores de marcas populares que conhece e

adora, como a Philips Sonicare e a BreathRx, e

foi concebido para ajudar a melhorar a saúde

do seu sorriso.

Performance

Resultados de branqueamento: Os melhores

resultados em 7 a 14 dias, Dentes mais

brancos em 3 dias

Segurança comprovada: Com pouca ou sem

sensibilidade

Dose com bicompartimento: Não necessita

de refrigeração

Personalizável

Ingredientes

Peróxido de hidrogénio: 6%

Aroma: Hortelã

ACP: Fosfato de cálcio amorfo

Itens incluídos

Doses com bicompartimento: 6%

Estojo do molde: Para guardar o molde de

branqueamento personalizado

Saco Spa: Sim*

* Poderá não estar disponível em todos os países.
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