
 

Gebruiksaanwijzing: 2 week tooth whitening 

system: Alleen voor gebruik door volwassenen  
Neem een hittebestendige bak voor warm water. De bak moet breed en diep genoeg zijn om de vorm er vrij in 

te kunnen bewegen. Vorm één gebitvorm per keer en begin met de boventanden. Vul de bak voorzichtig voor 

twee derde met kokend water en wacht circa 60 seconden voordat u één gebitvormvoorzichtig onder het 

water dompelt waarbij u de gebitvorm bij het lipje vasthoudt. 

gebitvormvoorzichtig onder het water dompelt waarbij u de gebitvorm bij het lipje vasthoudt. 

Wees voorzichtig want het water is nog steeds erg heet 

Na 10 tot 12 seconden wordt de vorm zachter en verkleurt van wazig naar kristalhelder. Haal de vorm 

voorzichtig uit het water en schud het water ervan af. Zorg er hierbij voor dat de vorm niet aan zichzelf blijft 

vastkleven, aangezien dit moeilijk te corrigeren is. Test de temperatuur van de vorm door voorzichtig een klein 

stukje ervan met de binnenkant van uw pols aan te raken. 

Als u vindt dat de vorm een comfortabele temperatuur heeft, plaatst u de vorm op uw boventanden. Duw de 

vorm met uw tong en vingers tegen uw tanden aan en sluit uw mond voorzichtig. Probeer na het vormen van 

de gebitvorm ongeveer 10 seconden niet te bijten. Haal de gebitvorm voorzichtig van uw tanden en kijk of de 

afdruk goed is gelukt. Er moeten inkepingen van uw eigen tanden in spiegelbeeld zijn gevormd. Als u niet 

tevreden bent met het resultaat, kunt u de vorm weer zacht maken en het proces herhalen. Als u tevreden 

bent met de resultaten, knipt u het lipje voorzichtig met een schaar van de vorm af en bewaart u de vorm in 

het daarvoor bestemde doosje. Herhaal het proces met de andere gebitsvorm voor uw ondertanden. 

Voorbereiding: Poets uw tanden zachtjes. Knijp een heel klein beetje whitening-gel van Rapid White in de 

gebitvormen. 

Stap1: Haal de dop van de Rapid White-accelerator en controleer of de applicator vochtig is door de 

applicator tegen een schoon oppervlak te duwen. Breng de accelerator aan door de pen tegen de oppervlakken 

van alle tanden die u wit wilt maken, te drukken en over de tanden te wrijven. 

DOE UW MOND NIET DICHT, AANGEZIEN DE ACCELERATOR DOOR UW LIPPEN ZAL WORDEN VERWIJDERD. 

Stap 2: Plaats de voorbereide gebitvormen in uw mond en houd de vormen op hun plek door er zachtjes op te 

bijten. De accelerator en whitening-gel beginnen nu gecombineerd aan het whiteningproces van uw 

tandoppervlakken. Laat de gebitvormen 5 tot 10 minuten in uw mond zitten. 

Nabehandeling: Haal de gebitvormen uit uw mond en poets uw tanden zachtjes met een tandenborstel en 

water om eventuele restjes gel van uw tanden te verwijderen. Poets uw tanden ten slotte met Rapid White 

dagelijkse whitening-tandpasta. Herhaal de procedure ’s ochtends en ’s avonds gedurende 14 dagen. 

Gebruik het ingesloten professionele staaltje met tandkleuren om uw voortgang bij te houden. 

WAARSCHUWING: Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door personen onder de 14 jaar of 

personen met tandvleesontsteking, gingivitis, bloedend of ernstig teruggetrokken tandvlees en gevoelige 

tanden, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Zoals dat voor alle producten geldt, raden wij u 

aan de ingrediënten goed door te lezen, als hulpmiddel bij het voorkomen van een allergische reactie. Dit 

product werkt alleen op natuurlijke mensentanden en veroorzaakt geen schade aan vullingen, kronen en 

bruggen. Minimaliseer het contact met lippen en tandvlees. Niet gebruiken als u een beugel draagt. De 

aanbevolen tijd voor het dragen van de vorm niet overschrijden. De gel mag alleen op advies en onder 

begeleiding van een tandarts langer dan 14 dagen worden gebruikt. Als er irritatie optreedt, stopt u het gebruik 

onmiddellijk. 


