
 :وایت  سفید کننده بین دندانی آی 

 

 : تجارینام .  1

iWhite Instant Interdental Whitener 

 

 ات:مشخص .  2

عملکرد به   3د که از طریق وایت یک محصول خالقانه جهت سفید کردن فضای بین دندانی می باش سفید کننده بین دندانی آی

 فضای بین دندانی می شود : ثر باعث از بین بردن لکه ها و سفید کردن صورت مؤ

 

 کنندگی فیزیکی  : سفید 1  عملکرد

 فیزیکی باعث از بین بردن لکه ها می شود. از طریقده شده که ی این محصول بصورت درمانی با ذرات پاک کننده کوچکی پوشان

 

 : سفید کنندگی فعال2عملکرد  

ثر و عمیق است  مؤیک ماده جدید با عملکرد سفید کنندگی    PAP  می باشد.   PAPاین نوع سفید کنندگی به دلیل ماده ای بنام  

و همچنین باعث جلوگیری از رشد باکتریها در دهان و از بین بردن پالکهای دندانی می   بودهکه کامال با لثه و مینای دندان سازگار 

 شود.

 

 کنندگی نوری: سفید  3عملکرد  

و  در فضای بین دندانی شده    باعث انعکاس نوراست که     blue Covarineاین نوع  سفید کنندگی بدلیل وجود ماده ای به نام

 . ایجاد می کندیک خاصیت سفید کنندگی آنی بطور واضح 

 

 موارد مصرف: .  3

سفید کننده بین دندانی باعث    می شود.  فضای بین دندان هاؤثر  سفید کننده بین دندانی باعث از بین بردن لکه ها و سفید کردن م

نیز می    بین دندانی که بصورت معمول با مسواک یا دهانشویه در تماس نیستند  موجود در فضاهای  از بین بردن پالکهای دندانی

 و می تواند بصورت روزانه مورد استفاده قرار بگیرد.  شود

 

 :   و احتیاط  هشدارموارد  .  4

 سال توصیه نمی شود.  14کودکان زیر برای  •

 درافرادی که مشکالت لثه دارند استفاده نشود.  •

 حساسیت بیش از حد معمول شدید مصرف را قطع نمایید. در زمان استفاده دچار درد یا  اگر  •

 شود.می ن توصیهدارید  حساسیتآن   اجزاءبه هر یک از  در صورتیکه سفید کننده بین دندانی مصرف  •



 روش استفاده : .  5

 نگه دارید.  دور انگشترا آن سانتی متر  5 تا 3ده و جدا کررا سانتی متر از نخ دندان  20 -1

 وارد نمایید.  ها به آرامی و با حرکات زیگ زاگ در انحنای دنداننخ دندان را  -2

را برخالف سطح دندان   -3 از یک  زیر  و  نخ دندان  برای هر دندان  ببرید.  پایین  باال و  لثه  قسمت تمیز نخ دندان خط 

 استفاده کنید. 

 

 نگهداری : . شرایط  6

 درجه سانتی گراد نگهداری شود. 25تا   2خنک بین خشک و در جای  •

 آفتاب نگهداری شود.نور دور از گرما و تابش مستقیم  •

 نگهداری شود. کودکاندور از دسترس  •

 

 بسته بندی:   .7

 .استبار استفاده  125نخ دندان جهت متر  25هر بسته حاوی 

 

 پروانه :   صاحبشرکت  .  8

 سیلفار کشور بلژیک 

 

 : . نمایندگی در ایران9

 کوشان فارمد شرکت 

 

 

 

 

 

 

 


