ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ GLAMZA Hello Smile
Πριν την εφαρμογή βουρτσίστε τα δόντια σας με μαγειρική σόδα ή
με μια καλή λευκαντική οδοντόκρεμα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό
πριν και μετά από κάθε εφαρμογή.
Βεβαιωθείτε ότι τo μασελάκι της συσκευής GLAMZA Hello Smile είναι
καθαρό και στεγνό πριν την εφαρμογή του τζελ λεύκανσης. ( Η
υγρασία μειώνει την αποτελεσματικότητα της λεύκανσης και
επιβραδύνει την διαδικασία. ) Ανοίξτε την θήκη των μπαταριών και
αφαιρέστε το διάφανο παρέμβυσμα για να κάνουν επαφή οι
μπαταρίες.
Τοποθετήστε μια γραμμή λευκαντικό τζελ και απλώστε
στο μασελάκι, σε κάθε πλευρά του και στην εσωτερική
του επιφάνεια (δηλαδή στην επιφάνεια που θα αγγίζει τα
δόντια σας). Βεβαιωθείτε πως το υλικό λεύκανσης δεν
έρχεται σε επαφή με τα ούλα σας ή την γλώσσα και τα
χείλη για να αποφύγετε πιθανούς ερεθισμούς. Μην
τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα τζελ λεύκανσης. Απαιτείται
λιγότερο από 1 ml λευκαντικό τζελ για κάθε εφαρμογή . Καλύψτε ξανά τη σύριγγα για την επόμενη θεραπεία.
Τοποθετήστε την συσκευή με το μασελάκι και το τζελ λεύκανσης στο στόμα σας ώστε να εφαρμόζει καλά. Χρησιμοποιήστε
μια μπατονέτα για να καθαρίσετε τυχόν περισσευούμενο υλικό λεύκανσης από κάθε επιφάνεια η οποία μπορεί να έρθει σε
επαφή με τα ούλα, τα χείλη ή την γλώσσα.
Πατήστε τον διακόπτη on-off για να ενεργοποιήσετε το φώς. Το φώς της συσκευής ενεργοποιεί το τζελ λεύκανσης και
επιταχύνει την διαδικασία.
Η διάρκεια κάθε συνεδρίας λεύκανσης μπορεί να κυμαίνεται από 5 - 15 λεπτά.
Μετά την ολοκλήρωση της λεύκανσης ξεπλύνετε καλά το στόμα και τα δόντια σας. Βουρτσίστε με οδοντόκρεμα για να
απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα τζελ. Αφαιρέστε το μασελάκι από την συσκευή και καθαρίστε το με άφθονο νερό
(Προσοχή ! Πλύνετε μόνο το μασελάκι… η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη ! ) και φυλάξτε την συσκευή και το τζελ σε ξηρό και
δροσερό μέρος. Μπορείτε να επαναλάβετε την διαδικασία λεύκανσης μετά από μερικές ημέρες, αν η πρώτη συνεδρία δεν
απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή εφόσον επιθυμείτε ακόμα πιο έντονη λεύκανση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε την κατάποση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ή αλλεργία
σταματήστε την χρήση του και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μια μικρή ευαισθησία των δοντιών μετά την εφαρμογή είναι
φυσιολογική. Αν η ευαισθησία γίνει ενοχλητική σταματήστε την χρήση του προϊόντος. Δεν ενδείκνυται η χρήση του σε παιδιά
κάτω των 12 ετών και από εγκύους ή θηλάζουσες μητέρες. Μην το χρησιμοποιείτε αν πάσχετε από οποιαδήποτε πάθηση του
στόματος, των ούλων ή των δοντιών, αν υποβληθήκατε πρόσφατα σε στοματική χειρουργική, αν φοράτε σιδεράκια κλπ.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στην διάρκεια του ύπνου.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να αποφεύγετε ποτά με χρωστικές όπως ο καφές, το τσάι, το κόκκινο κρασί,
αναψυκτικά τύπου κόλα και ποτά εσπεριδοειδών.
Το προϊόν δεν μπορεί να λευκάνει θήκες, σφραγίσματα και άλλα οδοντιατρικά πρόσθετα. Για μέγιστη διάρκεια φυλάξτε
το υλικό λεύκανσης στο ψυγείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Gel ingredients: Sodium Perborate, Glycerol, Propylene Glycol, Deionized Water, Triethanolamine, Carbomer, Carboxymethyl,
Polyvinylpyrrolidone and Methol.
Το προιόν εισάγεται από την ΕΕ.

