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Maximaal witte tanden in minimale tijd
Lichtgeactiveerde bleekmethode

Met Philips Zoom! WhiteSpeed kunt u uw witste glimlach bereiken met een

behandeling van slechts 4x15 minuten bij uw tandarts. Geen wonder dat Philips

Zoom! de meest aangevraagde professionele bleekmethode is door patiënten.*

De behandeling kan thuis worden voortgezet met Philips Zoom! DayWhite of

Philips Zoom! NiteWhite. Laat u adviseren door uw tandheelkundige over de

meest geschikte bleekbehandeling voor uw gebit.

Professionele resultaten

Bewezen veilig en effectief voor tanden en tandvlees

Aanbevolen en toegepast door uw tandheelkundige

Aangepast voor comfort

Aanpasbare instellingen voor lichtintensiteit voor maximaal resultaat

Voor een zelfverzekerde glimlach

14 miljoen glimlachen en iedere dag weer meer***

Uw allerwitste glimlach

Door licht geactiveerde technologie voor krachtig bleken



Bleekbehandeling bij de tandarts DIS577/01

Kenmerken Specificaties

Snel indrukwekkende resultaten

Snel, veilig en effectief: Met de Philips Zoom!

Whitespeedlamp kunt u al tijdens een bezoek

aan uw tandarts van 60 minuten een stralend,

witte glimlach hebben.

Door licht geactiveerde technologie

In tegensteling to veel andere systemen

gebruikt Philips Zoom! Whitespeed een eigen

LED-lichttechnologie om het bleekproces te

versnellen. Hiermee behaalt u maximale

resultaten in minimale tijd. Zoom WhiteSpeed

Whitening LED Accelerator geeft 100% sterkere

lichtintensiteit dan de sterkste concurrerende

professionele bleeklamp*, zonder concessies

op het gebied van veiligheid.

Aanbevolen door professionals

Philips Zoom! Whitespeed bleekbehandeling

wordt toegepast door uw tandheelkundige,

zodat u weet dat het de beste en veiligste

optie voor uw tanden is. De behndeling kan

thuis worden voortgezet met Philips Zoom!

DayWhite of Philips Zoom! NiteWhite. Laat u

adviseren door uw tandheelkundige over de

meest geschikte bleekbehandeling voor uw

gebit.

Bewezen veilig en effectief

De Philips Zoom! Whitespeed-lamp wordt

gesteund door (wereldwijd uitgevoerde)

onderzoeken. Hieruit is gebepleken dat het

veilig en effectief is voor uw tanden en

tandvlees. 95% van de ondervraagde patiënten

vindt dat de Philips Zoom! Whitespeed-lamp

uitstekende resultaten realiseert******.

Aanpasbare instellingen

In tegenstelling tot sommige andere

bleeksystemen kan de intensiteit van de

Philips Zoom! Whitespeed-lamp worden

aangepast. Gevoeligheid kan worden

verminderd, voor maximaal comfort. Meer dan

90% van de ondervraagden hadden weinig tot

geen last van gevoeligheid met de Philips

Zoom! WhiteSpeed-lamp.

Gekozen door miljoenen mensen

De Philips Zoom! WhiteSpeed-lamp maakt

deel uit van het populaire Philips Zoom!

bleekassortiment. Het professionele merk dat

het meest door patiënten wordt aangevraagd

en dal door meer dan 14 miljoen mensen is

gebruikt*****. Uit een Amerikaans onderzoek

onder 500 personen is zelfs gebleken dat 96%

tevreden was over de resultaten van Philips

Zoom! WhiteSpeed. Philips Zoom! is onderdeel

van Philips Oral HealthCare, waaronder ook

Philips Sonicare valt. Beiden ontwikkeld &

ontworpen voor een gezondere lach.

Performance

Maximaal bleken: ****

Professioneel begeleid door

tandheelkundige: Eenmalig bezoek van 4x15

minuten

Klinisch bewezen: tot 6 tinten lichter in 60

minuten

Bewezen veilig

Vermindering van gevoeligheid door

instelbare lichtintensiteit: Instelbare

lichtintensiteit

Veilig: weinig tot geen gevoeligheid door

toevoeging van ACP
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