
Brilliant Smile Whitening Strips 
 
 
Brilliant Smilen valkaisunauhat ovat hampaiden valkaisuun kotona tarkoitettu tuote. Hoito on hyvin 
helppo tehdä, tehokas ja ehdottoman turvallinen käyttää. Liuskat itsessään ovat hyvin ohuet ja 
läpinäkyvät, joiden toisella puolella on mieto valkaisugeeli, mikä tulee asettaa suoraan hampaiden 
päälle. Aktiivinen ainesosa on 6% vetyperoksidi.  
 
Valkaisuliuskat on pakattu omiin suljettuihin paketteihinsa, joissa kussakin on yksi liuska yläleuan 
hampaisiin ja toinen alaleuan hampaisiin. Paketti sisältää yhteensä 14 paria liuskoja, eli liuskoja 
riittää siis yhteensä 14 päivän hoitoon.  
 
*Ennen hoitoa olisi hyvä, että hammaskivi olisi poistettu hiljattain ammattilaisella.  
 
 
Säilytys 
Säilytä valkaisuliuskoja jääkaapissa. Näin ollen valkaisuliuskat on helpoin irrottaa muovista, kun geeli 
on hieman viileää. Valkaisuliuskojen teho ei kuitenkaan vähene tai tuote ei mene pilalle, jos se ei ole 
jääkaapissa. Eli ei huolta, jos et saa pakettia heti jääkaappiin!  
 
 
Käyttöohjeet 

1. Pese hampaat ja käy hammasvälit hyvin läpi joko hammaslangalla tai hammasväliharjalla. 
2. Jos hampaasi ovat vielä kosteat, suosittelemme kuivaamaan hampaiden pinnat paperilla. Näin 

valkaisuliuskat pysyvät hyvin hampaiden pinnalla.  
3. Irrota valkaisuliuskat muovista ja aseta liuskat suoraan puhtaiden ja kuivien hampaiden 

päälle, geelipuoli hampaiden pintaa kohti.  
4. Painele liuskat sormien avulla hampaisiin kiinni ja käännä liuskan ylimääräinen osa 

hampaiden takaosaan kiinni.  
5. Anna liuskojen olla hampailla 1-2 tuntia, riippuen kuinka kauan haluat valkaista hampaitasi. 
6. Kun olet valmis, ota liuskat pois ja laita roskakoriin.  
7. Suosittelemme hoidon jälkeen ja aikana välttämään tupakointia ja suuresti värjääviä ruoka-

aineita ja juomia, jotta hoidon lopputulos on paras mahdollinen.  
 
Valkaisuhetki kannattaakin tehdä siis aina iltaisin, jotta hampaisiin ei heti kohdistuisi värjääviä 
aineita! J  
 
 
Hoidon kulku 
Valkaisuliuskoja voidaan käyttää 1-2 tuntia päivässä, 14 päivän ajan tai kunnes olet saavuttanut 
halutun valkaisutuloksen! Monet ovat tyytyväisiä tuloksiin jo 7 päivän käytön jälkeen. Jäljelle jääneet 
valkaisuliuskat voit säästää myöhempää käyttöä varten! J  
 
Hoidon aikana ja jälkeen suosittelemme ehdottomasti käyttämään värjäymiä poistavia hampaiden 
hoitotuotteita, joita on saatavilla meiltä Showroomilta sekä verkkokaupastamme! Näin ollen 
valkaisutulos pysyy parempana pidempään!  
 
 
Jos valkaisuliuskojen käytöstä tai muusta ilmenee kysyttävää, olkaa yhteydessä meihin 
info@kruunushowroom.fi. Kiitos J  


