Λάµπα λεύκανσης

Whitespeed
Η τέταρτη γενία λάµπας ZOOM για λεύκανση στο ιατρείο
• Η µόνη µέθοδος ιατρείου µε εκτενή βιβλιογραφία και
έρευνα µεγάλων πανεπιστηµίων που αποδεικνύει ότι
δεν ανεβάζει θερµοκρασία στους ιστούς.
• Κατασκευή και σχεδιασµός στην California των H.Π.Α
µε την κορυφαία τεχνολογία και εξασφάλιση της Philips.
Κωδικός: DISMHZME3000

Λευκαντικό ιατρείου λάµπας

Λευκαντικό σπιτιού

NITEWHITE

Λευκαντικό για τη λάµπα ZOOM!. Υλικό για οκτώ 15'
εφαρµογές (2-3 ασθενείς) µε όλα τα υλικά αποµόνωσης
και 4 σύριγγες Nitewhite 16% για το σπίτι.
∆εν απαιτεί ψυγείο.
Κωδικός: DISEMZME2691 TIMH: 210€

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Λευκαντικό σπιτιού
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Λευκαντικό για το σπίτι για
χρήση το βράδυ για 4-8 ώρες
ηµερησίως. Το µόνο µε ACP
(άµορφο φωσφορικό ασβέστιο)
που µειώνει την ευαισθησία και επαναµεταλλικοποιεί την
αδαµαντίνη. ∆εν απαιτεί ψυγείο.
Κωδικός: DISEMZNWEF1008 6 σύριγγες (18 νύχτες) 14,4ml
ισοδύναµο 16% υπερ.καρβαµιδίου, θήκη ναρθηκών, πλάκες
κατασκευής ναρθηκών. TIMH: 58€
Κωδικός: DISEMZNWEF1003 oµοίως µε προηγούµενη
συσκευασία ισοδύναµο 10% υπερ.καρβαµιδίου.

Aπευαισθητοποιητική γέλη

Relief GEL

DAYWHITE
Λευκαντικό για το σπίτι για
χρήση το πρωί 2Χ30’
ηµερησίως. Το µόνο µε ACP
(άµορφο φωσφορικό
ασβέστιο) που µειώνει την ευαισθησία και
επαναµεταλλικοποιεί την αδαµαντίνη. ∆εν απαιτεί ψυγείο.
Κωδικός: DISEMZDWEF1011 6 σύριγγες (9 ηµέρες),
14,4ml 6% υπερ. υδρογόνου, θήκη ναρθηκών, πλάκες
κατασκευής ναρθηκών.
TIMH: 58€

Απευαισθητοποιητική γέλη σε σύριγγες για εφαρµογή µε οδοντόβουρτσα ή µε τους νάρθηκες της λεύκανσης. Ενδείκνυται
για κάθε µορφής ευαισθησίες λόγω λεύκανσης, υφίζησης
ούλων, αποκάλυψης ρίζας, ορθοδοντικής κ.α. Χάρη στο
ACP (άµορφο φωσφορικό ασβέστιο) που βοηθά στην
επαναπρόσληψη ιόντων από την αδαµαντίνη και τη βελτίωση
του χρώµατος µετά τη λεύκανση.
Συσκευασία : 4 σύριγγες των 2.4 γρ. έκαστη
Κωδικός: DISEMPV1602 ΤΙΜΗ: 23€
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