Μασελάκι Perfect Smile για όμορφα δόντια
Οδηγίες Χρήσεως
Γεμίστε ένα μικρό μπολ με καυτό - βραστό νερό και βυθίστε τo μασελάκι στο νερό περίπου 2 λεπτά μέχρι να
μαλακώσει. Χρησιμοποιείστε ένα κουτάλι για να βγάλετε το μασελάκι χωρίς να κάψετε τα χέρια σας. Περιμένετε
περίπου 15 δευτερόλεπτα να κρυώσει και τοποθετήστε το στο στόμα σας ώστε να εφαρμόσει στην επάνω γνάθο.
Πιέστε με τα δάκτυλα σας την μπροστινή πλευρά ώστε το μασελάκι να πάρει το σχήμα των δοντιών σας και της
στοματικής σας κοιλότητας. Κατόπιν δαγκώστε ώστε να πάρει και το σχήμα της κάτω γνάθου. Περιμένετε περίπου
30 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το μασελάκι προσεκτικά και βουτήξτε το σε κρύο νερό ώστε να σκληρύνει και να
κρατήσει την νέα προσαρμοσμένη μορφή.
Αν η ανωτέρω διαδικασία δεν πετύχει με την πρώτη φορά μπορείτε να την επαναλάβετε μέχρι να πετύχετε το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Μην φοράτε το μασελάκι κατά την διάρκεια του ύπνου.
Αφαιρέστε το μασελάκι πριν το φαγητό.
Μην πίνετε ζεστά ροφήματα φορώντας το μασελάκι.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά

Για να στερεωθεί το μασελάκι Perfect Smile θα πρέπει να υπάρχει μερική οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο. Αν έχετε
χαλαρωμένα δόντια, χαλαρωμένη οδοντιατρική εργασία, ορθοδοντική εργασία, μασέλες ή ανεπτυγμένη
περιοδοντίτιδα ή πάσχετε από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια της στοματικής κοιλότητας μην χρησιμοποιήσετε το
μασελάκι Perfect Smile
Το μασελάκι Perfect Smile είναι απολύτως προσωπικό και προορίζεται για χρήση από ένα άτομο. Θα πρέπει επίσης
να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση για να διατηρείται καθαρό από βακτήρια και μικρόβια. Για να το καθαρίσετε
ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες:
1. Χρησιμοποιώντας μια οδοντόβουρτσα, τρίψτε όλες τις επιφάνειες με χλιαρό νερό η και οδοντόπαστα.
3. Ξεπλύνετε, τινάξτε το νερό και σκουπίστε με μια απαλή, καθαρή πετσέτα.
4. Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία δωματίου στην παρεχόμενη θήκη.
Μπορεί να χρειαστεί κάποια περίοδος για να συνηθίσετε το μασελάκι Perfect Smile.
Μπορείτε να δείτε video με οδηγίες στα ακόλουθα Links:
https://www.youtube.com/watch?v=O4mP6PTqkd8
https://www.youtube.com/watch?v=GyQHL9-fqO8
https://www.youtube.com/watch?v=xT7VgAhyU6k
https://www.youtube.com/watch?v=5V-H05VRTCQ
Συμπληρωματικές οδηγίες για το μασελάκι κάτω γνάθου: ( πωλείται ξεχωριστά )
Το κασελάκι κάτω γνάθου περιλαμβάνει την κολλώδη ουσία ξεχωριστά σε φακελάκι σε μικρές μπιλίτσες. Το
περιεχόμενο πρέπει και αυτό να τοποθετηθεί σε καυτό νερό ώστε να μαλακώσει. Κατόπιν πρέπει να το πλάσετε σε
μια μάζα που θα τοποθετήσετε πίσω από το μασελάκι της κάτω γνάθου. Εφαρμόστε το μασελάκι μαζί με την
κολλώδη μάζα στο στόμα σας και πιέστε με τα δάκτυλα σας ώστε να πάρει το σχήμα των δοντιών σας και της
στοματικής σας κοιλότητας. Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το μασελάκι προσεκτικά και
βουτήξτε το σε κρύο νερό ώστε να σκληρύνει και να κρατήσει την νέα προσαρμοσμένη μορφή. Η επιτυχία της
τοποθέτησης και των 2 προιοντων ( άνω και κάτω γνάθου ταυτόχρονα ) απαιτεί δοκιμές, εξαρτάται από το σχήμα
της στοματικής σας κοιλότητας και δεν είναι εγγυημένη !
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για να βελτιώσει την εμφάνισή σας και δεν είναι οδοντοστοιχία ή
οδοντιατρική συσκευή. Το προϊόν εφόσον χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιστραφεί.

