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Blanx Glam White - 6 dniowa ekspresowa kuracja wybielająca
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Serum

Producent COSWELL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

6-dniowy system wybielania zębów z aktywnymi cząsteczkami PAP do domowego użytku.
BlanX Glam White to bezpieczny i nieabrazyjny system wybielający dla wszystkich, którzy naprawdę marzą o błyskawicznym,
olśniewającym, białym uśmiechu. Unikalna synergia wyciągu z porostu arktycznego w połączeniu z opatentowaną technologią
cząsteczek wybielających PAP przywraca zębom naturalną biel i nadaje profesjonalny efekt wybielania widoczny nawet po kilku
aplikacjach. Biały uśmiech na najbliższą imprezę? Na wyciągnięcie ręki!
PAP to unikalna, opatentowana molekuła o wyjątkowym działaniu zapewniającym:

Znakomite działanie wybielające.
Widoczny efekt wybielonych zębów po kilku aplikacjach.
Długotrwałą redukcję bakterii w jamie ustnej.
Działanie powstrzymujące formowanie się płytki bakteryjnej.
Działanie odświeżające.
Wybielanie bez nadtlenku wodoru.
Brak negatywnego działania na śluzówkę.
Skuteczność już przy małej ilości zastosowanej pasty.
Bez konieczności stosowania lamp UV i innych źródeł ciepła.
Nie zawiera niebezpiecznych związków chemicznych i jest w pełni bezpieczny.

POROST ARKTYCZNY:
Sekret białego uśmiechu ludów północy:
Dawno temu, podczas ekspedycji na Arktykę grupa naukowców zauważyła, że populacje zamieszkujące tamte regiony
charakteryzują się niezwykle białym i zdrowym uzębieniem. Naukowcy zaintrygowani tym faktem poczęli badać
zwyczaje lokalnych społeczności, co doprowadziło ich do odkrycia sekretu „śnieżnobiałego uśmiechu” ludów Północy.
Ów tajemniczy biały uśmiech mieszkańców Arktyki był wynikiem oryginalnej i niespotykanej dbałości o higienę jamy
ustnej, polegającej na przecieraniu zębów drobinami miejscowych mchów i porostów. Przeprowadzone w następstwie
tego odkrycia badania naukowe umożliwiły wyizolowanie z porostów islandzkich substancji czynnych, które aktywnie i
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skutecznie usuwają bakterie przywracając jednocześnie pożądaną estetykę białych zębów.
Technologia zaawansowanego wybielania zębów:

PAP to unikalna technologia opracowana z myślą o zaawansowanym wybielaniu w warunkach domowych, zawierająca
opatentowaną molekułę o wyjątkowych możliwościach zapewniających:
Znakomite działanie wybielające.
Widoczny efekt wybielonych zębów po kilku aplikacjach.
Długotrwałą redukcję bakterii w jamie ustnej.
Działanie powstrzymujące formowanie się płytki bakteryjnej.
Działanie odświeżające.
Wybielanie wolne od negatywnych implikacji nadtlenku wodoru.
Brak negatywnego działania na śluzówkę.
Brak konieczności stosowania lamp UV i innych źródeł ciepła stosowanych przy wybielaniu gabinetowym.
Bezpieczeństwo - nie zawiera niebezpiecznych związków chemicznych
Wyjątkową skuteczność.

KRZEMIONKA:
Krzemionka najwyższej jakości - biozgodna uwodniona krzemionka o najwyższej klasyfikacji absorpcji przebarwień
szkliwa i minimalnych parametrach ścierności to gwarancja najwyższych osiągów. Biozgodna krzemionka wspomaga
proces usuwania nieestetycznych przebarwień na zębach, czyniąc to z największą delikatnością. To jak jazda super
szybkim, luksusowym samochodem, który oferuje mnóstwo możliwości i potrafi być niezwykle subtelny i delikatny w
użytkowaniu, dając prowadzić się spokojnie i dostojnie.
Oddziaływanie na zęby krzemionką o najwyższej jakości wspomaga efekt usuwania przebarwień, dzięki któremu możesz
cieszyć się bielą swojego uśmiechu. Dzięki temu Twój uśmiech jest jeszcze bardziej zaopiekowany, zdrowy, emanuje
pięknem bieli i pewności siebie.

Zestaw BLANX Glam White zawiera:
nakładki termo-formowalne 2 szt
serum wybielające 40 ml
płyn do płukania jamy ustnej w saszetkach 6 szt
instrukcję obsługi

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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