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Brilliant Smile Sweden är en svensk producent och distributör av exklusiva 
tandbleknings- och munvårdsprodukter. När företaget grundades år 
2003 var tandblekning relativt nytt för allmänheten - det sågs som en 
lyx endast tillgänglig för kändisar och kungligheter. 

Jag såg stor affärspotential i att rikta marknads-
föringen direkt mot konsument och efter endast 
ett år i branschen hade vi lyckats skapa en stor 
efterfrågan av tandblekning på klinik. Brilliant 
Smile växte snabbt och är idag det ledande 
varumärket för tandblekning på den svenska 
marknaden. 

Sedan starten fram till idag har vårt fokus varit 
att erbjuda sofistikerade premiumprodukter, 
med överlägsen kvalitet och maximal säkerhet. 
Vi började med tandblekning på klinik och ut-
vecklade med tiden vårt koncept ytterligare till 

hemblekning och munvårdsprodukter. Brilliant 
Smile Sweden erbjuder idag ett komplett sorti-
ment för tandblekning samt whitening-munvård. 

Vi arbetar kontinuerligt med forskning och ut-
veckling för att förbättra och utöka vårt koncept, 
med målet att alltid kunna erbjuda bästa möjliga 
kvalitet och utbud till våra värdefulla kunder. 
Detta tänkesätt har medfört stor framgång för 
oss och våra partners i det förflutna och vi är 
hängivna till att fortsätta framåt i samma anda. 
Vi hoppas att ni vill följa med oss på vår resa mot 
en spännande framtid.
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SNABB OCH EFFEKTIV

• Genomsnitt 7 nyanser vitare efter en 
behandling 

• Utförs på klinik vid ett tillfälle 
• En behandling är normalt tillräcklig 
• Enkel procedur för utövaren 
• Aktivering med plasmaljus påskyndar  

blekningsprocessen

MINIMERAR BIVERKNINGAR

• Gel med neutralt pH-värde - blekning 
kommer därför inte skada emaljen 

• Tillsatser i gelen motverkar ilningar och  
stärker emaljen 

• Plasma LED-ljus utan värmeutveckling 
• NanoSeal Total+ appliceras vid slutet av 

behandlingen för att remineralisera och 
försegla emaljstrukturen

TANDBLEKNING PÅ KLINIK

Brilliant Smile är det ledande varumärket i Sverige för säker och effektiv 
tandblekning och resultaten är mycket tydliga – i genomsnitt 7 nyanser 
vitare vid en komplett klinikbehandling. Upprepade behandlingar behövs 
normalt inte för att uppnå tillfredsställande resultat. 

Brilliant Smiles klinikblekning är perfekt för de 
som önskar snabba och effektiva resultat på ett 
bekvämt sätt. Behandlingen utförs på klinik vid 
ett och samma tillfälle och tar ca 1,5 timme. Man 
börjar med att putsa tänderna för att ta bort yt-
liga fläckar och applicerar sedan Protector längs 
med tandköttskanten för att skydda tandköttet 
från gelen. Det finns inget behov att täcka alla 
mjukdelar, eftersom ljuset som används vid 
blekningen är fritt från skadliga våglängder. 
Väteperoxidgel appliceras direkt på tänderna 
och den mörka gelen absorberar snabbt det 
blå plasmaljuset. Plasmaljuset i sig bleker inte, 
dess syfte är att påskynda blekningsprocessen 
genom att aktivera gelen. Under behandlingen 
appliceras gelen totalt 3 gånger.

Vid användning av andra tandblekningsmetoder 
är biverkningar såsom känslighet och ilningar 
mycket vanliga. Biverkningar är dock sällsynta 
med Brilliant Smiles produkter. Den främsta or-
saken till detta är att vi endast använder gel med 
neutralt pH-värde (7), vilket innebär att blekning 
inte kommer förändra emaljstrukturen eller etsa 
tandytan. Våra preparat innehåller dessutom 
ingredienser som lindrar och motverkar ilningar, 
samt stärker tänderna och reparerar skador på 
tandemaljen. Detta betyder att patienten faktiskt 
får friskare och starkare tänder i slutändan. 

En annan typisk orsak till känslighet kan vara 
ljusenheter som avger värme i samband med 
blekning, exempelvis laser. Detta är mycket 
smärtsamt och obehagligt för patienten och kan 
faktiskt skada tandnerven permanent. Brilliant 
Smiles Plasma LED-enheter är mycket effektiva 
utan att avge värme. Plasmaljus befinner sig 
dessutom inom det synliga ljusspektrat och är 
därmed helt fritt från cancerframkallande UV-ljus 
och skadliga våglängder.

I slutet av behandlingen appliceras NanoSeal 
Total+ på tänderna. Detta är en lösning som 
innehåller nanostrukturerad fluor vilket förseglar 
och remineraliserar emaljen omedelbart. Tillämp-
ning av NanoSeal Total+ minimerar risken för 
ilningar och gör det även möjligt för patienten 
att äta och dricka vad som helst direkt efter 
behandling. 



Plasma LED Light är verksam mellan 400-490 
Nm med en effekt på 2500 Mw., därför är den 
perfekt i tandbleknings- och härdningssyfte.

Med ljusenheten medföljer både standardspets 
för härdning samt ljusspridare avsedd för kli-
nikblekning. Ljusenheten är lätt och smidig 
och levereras tillsammans med ett smalt och 
justerbart stativ som enkelt kan ställas undan 
mellan användningarna.
 

Brilliant Smiles Plasma LED-enheter är några av de mest kraftfulla 
tandbleknings- och härdningslamporna på marknaden. Brilliant Smiles 
blekgeler är utvecklade tillsammans med plasma LED-teknologin för att 
optimera aktivering av väteperoxiden. Som resultat går blekningspro-
cessen snabbare och blir mer effektiv jämfört med blekning utan ljus.

Plasma LED Light Plasma LED Pro

PLASMA LED

BS028 BS442

Plasma LED Pro är vår nyaste modell som är 
baserad på samma plasma LED-teknologi som 
dess föregångare. Istället för en enda LED-källa 
har Pro 10 stycken som är placerade tätt bredvid 
varandra. Detta ger följande fördelar:

• Plasmaljuset får bättre och jämnare spridning
• Dubbel effekt
• Förkortar behandlingsintervallen med 30%



IN-OFFICE GEL

Följande punkter är dock samma för samtliga klinikblekningsgeler:

Brilliant Smiles geler för klinikblekning finns i olika koncentrationer av 
väteperoxid, vilket gör att behandlingen lätt kan anpassas för olika 
typer av patienter och marknader. Den unika mörklila gelen absorberar 
ljuset, vilket i sin tur ökar och intensifierar aktiveringen av väteperox-
iden i gelen. 

• Gelen kommer i en tvåvägsspruta, med 
peroxidlösning i den ena och aktiverings-
vätska i den andra. Dessa blandas automatiskt 
genom blandningspetsen vid applicering av 
gelen direkt på tänderna. Blandnings- och 
endotippar medföljer i gelpaketet.

• Alla Brilliant Smiles geler är pH-neutrala och 
därmed varken etsar eller skadar emaljen.

• De innehåller kaliumnitrat som lindrar ilningar 
och fluor som remineraliserar och stärker 
emaljen.

• Klinikblekningsgelen är mörklila för att ef-
fektivt absorbera ljuset från Brilliant Smile 
Plasma LED-enheter. Ljuset aktiverar gelen 
och accelererar blekningsprocessen.

• Gelen appliceras tre gånger vid ett och 
samma behandlingstillfälle.

• En förpackning räcker till 2 patienter.

• Gelen måste förvaras i kylskåp.
 



BS103

BS102

BS192

PowerWhiteevo

35% väteperoxid 
Behandlingstid: 3 x 10 minuter 

Medicinteknisk produkt med CE-certifikat, regleras 
därmed inte av kosmetikalagstiftningen. Ger bra 
och snabba resultat. På grund av den korta expo-
neringstiden är risken för ilningar förhållandevis 
liten, trots den höga väteperoxidhalten. 

StandardWhiteevo

20% väteperoxid 
Behandlingstid: 3 x 20 minuter 

Medicinteknisk produkt med CE-certifikat, regleras 
därmed inte av kosmetikalagstiftningen. Lämplig 
för patienter med känsliga tänder. Den ökade 
behandlingstiden säkerställer jämförbara resultat 
med PowerWhiteevo.

PerfectWhiteevo

6% väteperoxid 
Behandlingstid: 3 x 20 minuter 

Kosmetisk produkt utvecklad för den Europeiska 
marknaden i enlighet med kosmetikalagstiftning-
en. Innehåller en ökad mängd aktivatorer, vilket gör 
gelen i kombination med Brilliant Smiles Plasma 
LED (i synnerhet Plasma LED Pro) anmärkningsvärt 
effektiv trots den låga väteperoxidhalten.



BS106

BS079

Protector kit

Brilliant Smiles Protector är en integrerad del av 
behandlingsregimen för klinikblekning och har som 
syfte att skydda tandköttet från blekningsgelen.

Protector är ett flytande plastmaterial som applice-
ras med hjälp av en engångsspets som medföljer 
i paketet. Den ljusa blå färgen på materialet är 
avsiktligt utformad för att man tydligt ska kunna 
urskilja denna från tändernas och tandköttets 
färg. Protector härdas med Brilliant Smile Plas-
ma LED. Ingen värme produceras under denna 
procedur. Väl härdad sitter Protector säkert fast 
och förhindrar gel från att komma i kontakt med 
tandköttet. Efter avslutad behandling avlägsnas 
skyddet i ett stycke. 

• En förpackning räcker till minst 6 patienter.

NanoSeal Total+

NanoSeal Total+ appliceras på tänderna i slutet av 
klinikbehandling för att minimera risken för ilningar 
och för att skydda mot nya missfärgningar. Det är 
en lösning som innehåller nanostrukturerad flu-
orapatit och kalciumfluorid, vilket återuppbygger 
och remineraliserar emaljen omedelbart. 

Utan försegling med NanoSeal Total+ måste 
patienten undvika sura och missfärgande drycker 
och livsmedel i 72 timmar efter behandling för 
att bibehålla bästa möjliga resultat, samt skölja 
munnen med fluor 2 gånger dagligen under 
samma period. Med NanoSeal Total+ är denna 
procedur onödig.

Flaska med lösningen säljs i ask tillsammans med 
applikatorer och mätkoppar för engångsbruk. 

• En förpackning räcker till minst 20 patienter.



TILLBEHÖR

Munhållare

Medium (blå) 
BS060

Large (röd)
BS017
 

Skyddsglasögon

BS074 (2 par medföljer vid köp av lampa)

E-vitamintops

BS077 (100-pack)



 RE: FRESH

Brilliant Smiles re:fresh är en enklare tandblekningsbehandling som 
utförs på klinik. Man använder en mild blekningsgel (6% väteperoxid) 
som appliceras i en specialdesignad bettskena och aktiveras med Bril-
liant Smile Plasma LED Pro.

Tänderna ljusbehandlas vanligtvis i 2 x 20 minu-
ter, men vid behov kan man lägga till ytterligare 
20 minuter vid samma behandlingstillfälle (totalt 
3 x 20 min).

Resultat vid all typ av tandblekning är individu-
ella och beror på typen och graden av missfärg-
ningar. I genomsnitt ger en re:fresh-blekning 
3-5 nyanser vitare tänder.

re: fresh kit
BS380 

Kitet har allt som behövs för att utföra 
standardbehandlingen (2x20 min) på 
3 individuella patienter.

Kitet innehåller: 

• 3 re: fresh bettskenor
• 3 Dental Cleansers
• 1 PerfectWhiteevo blekningsgel
• Bruksanvisning

 





TANDBLEKNING HEMMA

Att bleka tänderna hemma är oftast ett billigare alternativ om man 
jämför med behandlingar som utförs på klinik. Det tar lite längre tid, 
men samma resultat uppnås efter ca 1-2 veckor. Brilliant Smile erbjud-
er ett varierat utbud för hemmabruk, så att var och en kan finna en 
behandling som passar ens individuella behov, preferenser och livsstil.

Whiteningevo strips

Den diskreta plastremsan fästs direkt 
på tänderna, vilket gör den till den 
enklaste hemblekningsmetoden hit-
tills. Inga skenor, inga konstigheter, 
inget kladd, bara smidig tandblekning 
med goda resultat efter 1-2 veckors 
användning.

Home whitening kit

Det kompletta hemblekningskitet 
innehåller allt som behövs för 7 dagars 
behandling med specialanpassade 
bettskenor. Det finns 3 sorters gel att 
välja mellan, vilket möjliggör vidare 
individuell anpassning för att tillgodose 
varje patients enskilda behov.



WHITENINGevo STRIPS

Brilliant Smiles Whiteningevo strips är en tandblekningsprodukt för hem-
mabruk. Behandlingen är smidig att utföra på egen hand, effektiv och 
framförallt helt säker. Produkten liknar en tunn genomskinlig plastremsa 
med en mild tandblekningsgel på ena sidan, som ska fästas direkt på 
tandraden. Gelen innehåller 6 % väteperoxid. 

Whiteningevo strips är engångsremsor som ligger 
styckförpackade - en remsa för överkäken och 
en för underkäken i samma förslutna styckpåse. 
I varje paket medföljer 14 styckpåsar, vilket med 
andra ord räcker till 14 dagars behandling. 

Whiteningevo strips används i 1-2 timmar/dag, i 
14 dagar eller tills man är nöjd med resultatet. 
De flesta når önskat resultat redan efter 7 dagars 
användande. Remsorna som blir över kan du 
spara och använda vid ett senare tillfälle om 
så önskas.



Whiteningevo Strips

BS415 (14 st)

• Plocka av remsan från plastfilmen och 
applicera direkt på rena och torra tänder, 
med gelsidan mot tänderna. Stryk fingrarna 
längs med remsan så den sitter fast och 
vik in kanten på baksidan av tänderna.   

• Låt remsan sitta kvar 1-2 timmar, beroen-
de på hur länge du vill bleka dina tänder.   

• Remsorna är nästintill osynliga och kan därför 
användas ”on-the-go”, till exempel under 
tiden man gör sig iordning inför en fest eller 
på väg till jobbet. 

• När du är klar drar du av remsan och slänger 
den. Brilliant Smile rekommenderar att du 
undviker tobak och kraftigt färgad mat och 
dryck under hela behandlingsperioden för att 
säkerställa att du får bästa möjliga resultat.

Anvädarinstruktioner:



HOME WHITENING KIT

Brilliant Smile Sweden erbjuder en komplett regim för hem-
blekning med mild gel som appliceras i en specialanpassad 
bettskena. Skenorna bereds genom avtryck på kliniken. Det 
finns tre olika typer av gel att välja mellan, vilket gör att be-
handlingen kan anpassas till patientens behov för resultat och 
bekvämlighet. De kompletta kiten säljs endast genom tandvården.  
Vårt exklusiva ”Home whitening kit” innehåller allt som behövs 
för en behandling som pågår i 7 dagar, samt kompletterande 
produkter för både före- och efterbehandling:

• WHITENINGboost TOOTHPASTE
Tar snabbt bort plack och ytliga miss-
färgningar. Används före eller under 
behandling.
 
• DENTAL CLEANSER (7 st)

Putsduk för engångsbruk. Dessa an-
vänds för att rengöra tänderna precis 
innan man placerar skenan i munnen.

 

• HOME WHITENING GEL (3 x 2 g)
En liten mängd gel appliceras i skenan 
eller direkt på tänderna, innan skenan 
placeras i munnen. 
 
• WHITENINGevo TANDKRÄM

Förhindrar bildandet av nya fläckar, 
löser  upp plack och stärker dina tänder. 
Används två gånger dagligen för att 
behålla tänderna friska och vita.
 

10-pack

BS537 MaxiWhiteevo

BS284 FlashWhiteevo

BS287 DeepWhiteevo 

Home whitening kit

BS538 MaxiWhiteevo

BS289 FlashWhiteevo

BS288 DeepWhiteevo

 



MaxiWhiteevo är pH-neutral och innehåller till-
satser som minimerar ilningar och sensibilitet.

Beroende på intensitet och typ av missfärgning-
ar är rekommenderad behandling mellan 1-9 
timmar per dag/natt. Effekten av 1-2 timmars 
användning per dag är oftast tillräcklig för att 
uppnå tillfredsställande resultat, men för svårt 
missfärgade tänder kommer full tid ge optimala 
resultat. 
 

FlashWhiteevo innehåller 6% väteperoxid och är 
lämplig för dagblekning med behandlingstiden 
1-2 timmar per dag. Eftersom väteperoxid är 

DeepWhiteevo innehåller 18% karbamidperoxid 
som enda blekande ingrediens. Karbamidperoxid 
bryts ner till 1/3 väteperoxid över tid, vilket gör 
att gelen motsvarar 6% väteperoxid i styrka. 
DeepWhiteevo är lämplig för nattblekning med 
behandlingstid på 2-9 timmar per dag/natt. 

enda blekande ingrediensen finns det inget 
behov av att förlänga tiden ytterligare då den 
maximala effekten minskar snabbt efter 2 timmar.

FlashWhiteevo

Samtliga geler från Brilliant Smile har neutralt pH vilket innebär 
att de varken skadar emaljen eller orsakar överkänslighet. 
Varje spruta innehåller 2g gel som räcker till minst 2 app-
liceringar för både över- och underkäken. Gelerna är dels 
tillgängliga som en del av hemblekningskitet, men säljs även 
i 10-pack för refillköp.

MaxiWhiteevo

DeepWhiteevo

Generellt rekommenderar Brilliant Smile Maxi- 
Whiteevo för långvariga behandlingar, eftersom 
biverkningar med denna är minimala. För äld-
re, icke-känsliga patienter med mycket mörka 
missfärgningar kommer dock nattblekning med 
DeepWhiteevo  ge det allra bästa resultatet.

Denna unika formel är en blandning av väte-
peroxid och karbamidperoxid, med en kom-
binerad frigörelse av fria radikaler motsvaran-
de 6% väteperoxid. Väteperoxiden aktiveras 
omedelbart och har maximal effekt de första 2 
timmarna. Eftersom karbamidperoxid bryts ner 
till väteperoxid över tid, når det sin maximala 
effekt efter 2-9 timmar. I praktiken är MaxiWhiteevo 
fullt aktiv från början av varje behandlingstillfälle 
upp till 9 timmar, till skillnad från preparat med 
endast en oxiderande substans. 

FLEX

DAG

NATT





De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som lågbudget 
“whitening”-produkter i butiker, har ingen bevisad effekt. De fåtal 
produkter som har en faktisk effekt brukar uppnå denna genom en hög 
slipverkan. Detta är något som skadar tändernas emalj och ska därför 
inte användas under längre perioder.

3 STEG MOT ETT VITARE LEENDE

Munskölj
Whiteningevo mouthrinse löser upp ytliga missfärgningar och gör dessa lättare att 
borsta bort. Används 2 gånger dagligen, skölj i 1 minut innan tandborstningen.

Boost-behandling
Whiteningboost toothpaste är en intensivkur för snabb borttagning av ytliga missfärg-
ningar. Används 2 gånger dagligen i 2 veckor, byts därefter ut mot tandkrämen nedan.

Tandkräm
Whiteningevo toothpaste innehåller aktiva ingredienser som löser upp ytliga belägg-
ningar och skyddar tänderna, utan skadlig slipverkan på emaljen. Används 2 gånger 
dagligen, man bör borsta 2-3 min för bästa resultat.

Brilliant Smiles munvårdsserie löser upp ytliga 
missfärgningar med hjälp av aktiva ingredienser 
och har ingen skadlig slipverkan. Dessa ingedien-
ser är väl beprövade och vanligt förekommande 
i sofistikerade munvårdsprodukter. Studier som 
bevisar de aktiva ingrediensernas effekt finns väl 
dokumenterade.

Till skillnad från många andra producenter som 
har olika tandkrämer för olika behov (sensitive, 
whitening, karies kontroll etc.), så har Brilliant Smi-
le samlat alla fördelar i sina samtliga produkter:

• Skyddar effektivt mot karies

• Stärker emaljen och bidrar till god munhälsa

• Förebygger, vårdar och lindrar ilningar och 
känsliga tänder

• Motverkar effektivt plack och tandsten

• Förebygger tandlossning och tandkötts-
inflammation

• Motverkar dålig andedräkt

• Ger vitare tänder och motverkar uppkomst 
av nya missfärgningar

1
2
3

MUNVÅRD MED WHITENING



WHITENINGevo TOOTHPASTE

BS090 (65 ml x 12)
Rek. pris: 149 kr

Brilliant Smile har utvecklat en exklusiv gelbaserad tandkräm 
som effektivt gör dina tänder vitare utan skadlig slipver-
kan och bidrar till bättre munhälsa. Genom att använda 
Brilliant Smile whiteningevo toothpaste 2 gånger dagligen 
motverkar du effektivt bildandet av missfärgningar på dina 
tänder, medan du även skyddar tänderna mot karies, plack, 
känslighet och ilningar. Whiteningevo toothpaste innehåller 
aktiva ingredienser som löser upp ytliga missfärgningar 
och skonsamt rengör tänderna utan att skada emaljen.

Aktiva ingredienser:

• Hydroxyapatit reparerar emaljen, förbättrar styrka 
och hårdhet samt fyller blottade dentinkanaler med 
tandens eget material. Detta ger ett långvarig skydd 
som minskar smärta och förebygger ilningar i tänderna.

• Tetrapotassium Pyrofosfat motverkar bildandet av 
plack och löser upp ytliga beläggningar.

• Zinkcitrat motverkar dålig andedräkt och i kombination 
med Tetrapotassium Pyrofosfat hindrar det effektivt 
uppkomsten av nya missfärgningar. 

• Kaliumnitrat motverkar känslighet och ilningar.
• Poloxamer bildar en hinna på tänderna och skyddar 

därmed mot nya missfärgningar.
• Fluor motverkar uppkomst av karies.

WHITENINGevo MOUTHRINSE

BS131 (250 ml x 12)
Rek. pris: 198 kr

Brilliant Smile whiteningevo mouthrinse är en speciellt 
framtagen profylaktisk munskölj som är effektiv mot ytliga 
missfärgningar, ilningar, isningar, plack och karies. Mun-
sköljen löser mycket effektivt upp ytliga missfärgningar och
gör dessa lättare att borsta bort. Därför används den med 
fördel i kombination med Brilliant Smiles tandkrämer.



WHITENINGboost TOOTHPASTE

BS163 (20 ml x 24)
Rek. pris: 98 kr

Gelbaserad tandkräm som gör tänderna vitare, med hjälp av 
BrilliantBoostTM - teknologin: en unik kombination av aktiva 
ingredienser som snabbt löser upp ytliga missfärgningar,
utan skadlig slipverkan.

BrilliantBoostTM - teknologin

BrilliantBoostTM - teknologin är en unik kombination av aktiva 
ingredienser som effektivt löser upp och avlägsnar ytliga 
missfärgningar utan slipverkan; tetrapotassium pyrofosfat, 
zinkcitrat, natrium tripolyfosfat och bikarbonat. Poloxamer 
bildar en skyddande barriär som effektivt skyddar mot nya 
missfärgningar. Dessutom innehåller tandkrämen kaliumnitrat
som motverkar ilningar och fluor som skyddar mot karies.

WHITENINGevo DENTAL CLEANSER

BS297 (10-pack)
Rek. pris: 49 kr

Whiteningevo dental cleanser är en rengöringsremsa för engångs-
bruk. Den träs på fingret och gnuggas mot tänderna för att 
ta bort smuts och beläggningar och ger en fräsch mintsmak i 
munnen. Den är perfekt att ha i handväskan om du är på språng 
eller om du bara vill fräscha upp tänderna efter en kopp kaffe 
eller ett glas rödvin.



KONTAKT

Adress: Backa Bergögata 16M
SE-42246 Hisings Backa

Telefon: +46 771-41 41 41
Fax: +46 31-708 60 95

Epost: info@brilliantsmile.se
Hemsida: www.brilliantsmile.se


