
 :  iWhiteسریع االثر     نشویهدها

 

 :  نام تجاری  .۱

Iwhite Instant Mouthwash 

 

 :مشخصات    .۲

 جهت استفاده روزمره    گانهبا عملکرد سه    نشویهدها

 

   سازی با تکان دادن!فعال   •

 اثر سفیدکنندگی فوری پس از اولین استفاده  •

 با استفاده روزانه شفافیت عمیق دندان ها   •

 درخشندگی فوری   •

 در فرمول محلول    "Blue Covarine"وجود ماده   •

 وجود فلوراید در ترکیب جهت استحکام بیشتر دندانها  •

 طعم دلپذیر •

 فاقد الکل  •

 

 .فعال گردد  ء جزاا سه گانه    عملکردمحلول را به خوبی تکان دهید تا    ،قبل از استفاده

 :  ۱  عملکرد

ی بسیار  اکه بصورت الیه    است  "  Covarine"  Blueحاوی  وایت    سفید کننده فوری آی  نشویه دها    ".  Covarine  Blue  "ثیر سفیدکنندگی فوری بدلیل وجود  أت

ده بصورت قابل  ند و منجر به انعکاس درخشندگی روی دندان ها می شود و سریع االثر بودن این سفیدکننمی مانازک پس از استفاده در اطراف دندان ها باقی  

 .استمشخص    ایحظه  مال 

 :  ۲  عملکرد

هد که این ماده فعال در از بین  می دمطالعات بالینی نشان  .  هگزامتافسفات که از بین برنده پالک های دندانی و همچنین پیشگیری کننده از ایجاد آنهاست  وجود

پالک های جدید جلوگیری کرده که نتیجه آن لبخندی زیباتر با درخشندگی بیشتر  این ماده همچنین از تشکیل    .بردن پالک های دندانی ترکیبی ایده آل است

 .خواهد بود

 :  ۳  عملکرد

 .در استفاده روزانه  "  PAP  "سفیدکنندگی فعال براثر  

این ماده برای لثه و مینای  روز، نشان میدهد که  30مطالعات بالینی طی  .که در تمیز کردن دندان ها نقش بسزایی دارد استسفیدکننده جدیدی  " PAP "ماده 

این ماده همچنین از رشد باکتری ها در دهان   .راستای سفیدکنندگی بصورت انحصاری روی لکه های دندان هاست  در  PAP"  "عملکرد    .استایمن    %  100دندان  

 .هدنمی دپالک  جلوگیری کرده و به آنها فرصت تشکیل  

امالحی چون آهن    که در ایجاد استحکام بیشتر دندان ها و از بین بردن اثر  استفلوراید  نظیر  فعال دیگری  حاوی مواد    "  iWhite  "دهانشویه سفید کننده فوری  

 .دارد  یثرؤم روی دندان ها نقش  

 :موارد استفاده    .۳

 سفیدکننده سریع االثر دندان ها   •

 باکتری ها از بین برنده ی پالک های دندانی و پیشگیری کننده از تشکیل آنها با متوقف کردن رشد   •

 

 :و احتیاط هشدار  موارد    .۴

   ،نشویهآشامیدن دهاعدم   •

 ، سال12عدم استفاده برای افراد زیر   •

   ،عدم تماس با چشم •

 مصرف،   طبق دستورالعملفقط  استفاده   •

 محلول حاوی سدیم فلوراید است،  •

 ،روی دندانهای طبیعیبر  اثربخشی محصول منحصرا   •

   ،در صورت احساس درد یا حساس شدن دندانها  قطع مصرف •



 فراورده،   عدم استفاده در صورت داشتن آلرژی نسبت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده •

 

 :مصرف دستورالعمل    .۵

 

را به مدت    نشویهدها  .استفاده شودمرتبه پس از مسواک زدن    ۲برای اثر بخشی بهتر روزانه  . استقابل استفاده   سال 12برای افراد بزرگسال و باالی این دهانشویه  

 .نمایید محصول اجتناب    مصرفپس از    دقیقه  30از خوردن و آشامیدن تا    .دور بریزید  خود  و سپس آن را از دهان  هخاندچرثانیه بین دندان ها    30

 

 :شرایط نگهداری    .۶

 .رجه سانتیگراد نگهداری شودد  25تا    ۲در جای خشک و خنک در دمای بین   •

 .گیردنر مستقیم آفتاب و حرارت قرار  در معرض نو •

 .شود  نگهداریاز دسترس کودکان  دور   •

 

 :بسته بندی    .۷

 میلی لیتر محلول   500بطری حاوی  

 

 :شرکت صاحب پروانه   .۸

 سیلفار کشور بلژیک 

 

 

 :در ایران    نمایندگی  .۹

 کوشان فارمد شرکت  

 


