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TANDKRÄM & MUNSKÖLJ 
MED WHITENING
De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som lågbudget “whiten-
ing”-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 period. 

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

Starkare och vitare tänder
Till skillnad från många andra producenter som har 
olika tandkrämer för olika behov (sensitive, whiten-
ing, karies kontroll etc.), så har Brilliant Smile sam-
lat alla fördelar i sina samtliga produkter.

• Skyddar effektivt mot karies 

• Stärker emaljen och bidrar till god mun-
hälsa 

• Förebygger, vårdar och lindrar ilningar 
och känsliga tänder 

• Motverkar effektivt plack och tandsten 

• Förebygger tandlossning och tandköttsin-
flammation 

• Motverkar dålig andedräkt 

• Ger vitare tänder och motverkar uppkomst 
av nya missfärgningar

Munskölj
Brilliant Smile 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
Brilliant Smile whiteningboost Toothpaste är en intensivkur för snabb borttagning av ytliga miss-
färgningar. Används 2 gånger dagligen i 2 veckor, byts därefter ut mot tandkrämen nedan.

Tandkräm
Brilliant Smile whiteningevo toothpaste innehåller aktiva ingredienser som löser upp ytliga 
beläggningar och skyddar tänderna, utan skadlig slipverkan på emaljen. Används 2 gånger 
dagligen, man bör borsta 2-3 min för bästa resultat.
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3 STEG MOT ETT VITARE LEENDE



REKOMENDERAT PRIS: 149 KR

WHITENINGevo 
TOOTHPASTE
BS090 65 ml x 12 st

Brilliant Smile har utvecklat en exklusiv gelbase-
rad tandkräm som effektivt gör dina tänder vitare 
utan skadlig slipverkan, och bidrar till en bättre 
munhälsa. Genom att använda Brilliant Smile whit-
eningevo toothpaste 2 gånger dagligen motverkar 
du effektivt bildandet av missfärgningar på dina 
tänder, och skyddar tänderna mot karies, plack, 
känslighet och ilningar. Brilliant Smile whiteninge-

vo toothpaste innehåller aktiva ingredienser som 
löser upp ytliga missfärgningar och gör skonsamt 
rent tänderna utan att skada emaljen.

Instruktioner: Använd 2 gånger dagligen tillsam-
mans med Brilliant Smile whiteningevo mouthrinse. 
Barn under 7 år bör ej använda tandkrämen. Grav-
ida och ammande kan använda tandkrämen.

• Hydroxyapatit återbygger och reparerar 
emaljen, förbättrar styrka och hårdhet, fyller 
”barlagda tubuli” som minskar smärta och 
därmed ilningar i tänderna. 

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

• Zinkcitrat motverkar dålig andedräkt och  

i kombination med Tetrapotassium Pyro-
phosphate hindrar det effektivt uppkom-
sten 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. 

Aktiva ingredienser:



REKOMENDERAT PRIS: 98 KR

WHITENINGboost  

TOOTHPASTE
BS163 20 ml x 24 st

Gelbaserad tandkräm som gör tänderna vitare, 
genom användning av BrilliantBoostTM - teknolog-
in: en unik kombination av aktiva ingredienser 
som snabbt löser upp ytliga missfärgningar, 
utan skadlig slipverkan. 

Instruktioner: Använd 2 gånger dagligen i minst 
2 veckor, underhåll sedan med Brilliant Smile 
whiteningevo toothpaste. Barn under 7 år bör ej 
använda tandkrämen. Gravida och ammande kan 
använda tandkrämen.

BrilliantBoostTM - teknologin är en unik kombi-
nation av aktiva ingredienser som effektivt 
löser upp och avlägsnar ytliga missfärgning-
ar, utan slipverkan; tetrapotassium pyrofosfat, 
zinkcitrat, natrium tripolyfosfat och bikarbon-

at. Poloxamer bildar en skyddande barriär 
som effektivt skyddar mot nya missfärgningar. 
Dessutom innehåller tandkrämen kaliumnitrat 
som motverkar känslighet och ilningar, och 
fluor som skyddar mot karies.

Brilliantboost TM technology



REKOMENDERAT PRIS: 198 KR

WHITENINGevo 
MOUTHRINSE
BS131 250 ml x 12 st

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

Intruktioner: Använd 2 gånger dagligen. För 
att få bästa resultat, skölj med munsköljen i 1 
minut och borsta därefter med Brilliant Smile 
whiteningevo toothpaste. Skall ej drickas eller 
sväljas. Gravida och ammande kan använda 
munsköljen.

Aktiva ingredienser: Natriumfluorid (1450ppm), 
kaliumnitrat, tetrapotassium pyrofosfat, natrium-
citrat och poloxamer.
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