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Het beste tijdstip om uw tanden te bleken is in de avond, bij voorkeur niet te lang voor
het slapen gaan. Reden hiervoor is dat u dan niet meer eet of drinkt en tijdens het slapen
kunnen uw tanden weer “herstellen” van de bleekbehandeling.
Vermijd roken en sterke kleurstoffen gedurende de bleekperiode. Denk hierbij aan koffie,
thee, rode wijn, cola, kerrie, kurkuma, spinazie etc. De stelregel is dat als een etenswaar een
vlek in een wit tafellaken kan maken, dan kan dat ook met uw tanden. Eet en drink vooral
“witte” en neutrale waren. 24 Uur na de bleekbehandeling kunt u weer normaal eten/drinken.
Voorkom overdosering van de bleekgel. Indien u de bleekgel zelf in de lepel dient aan te
brengen, doe dit dan met een druppel per element (tand) en voorkom overdosering. Een
grotere hoeveelheid bleekgel versnelt het bleekproces niet en kan irritatie aan uw tandvlees
veroorzaken.
Wat te doen bij gevoeligheid van de tanden tijdens of na het bleken? Soms treed er
gevoeligheid van de tanden op tijdens of na het bleken. Dit is van tijdelijke aard maar kan als
hinderlijk ervaren worden. Om deze gevoeligheid te verlichten kunt u gebruiken maken van
Cavex Bite&White ExSense en een “sensitive” tandpasta gebruiken bij het poetsen.
Vragen over bleken? Voor vragen m.b.t. tot uw situatie en eventuele klachten dient u contact
op te nemen met uw tandarts. Voor vragen over de bleekproducten kunt u contact opnemen
met Cavex Holland BV; www.cavex.nl / dental@cavex.nl / +31 (0)23 530 7700.
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Gefeliciteerd met de aankoop van het Cavex Bite&White Thuisbleeksysteem.
Graag willen wij u nog op het volgende attenderen:

