
 
 
 
 

Návod na použitie 
Sada na domáce bielenie zubov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu inovatívnu 

bezpečnú metódu bielenia zubov. Záleží nám na Vašej 

spokojnosti a dosiahnutí čo najlepšieho výsledku pri 

dodržaní zásad bezpečnosti.  

Skôr, ako začnete s aplikáciou, je pre nás dôležité 

vysvetliť Vám, akým spôsobom náš systém funguje. 

Pred začatím si pozorne prečítajte pokyny na použitie 

a postupujte podľa nich. 

Náš smart systém bielenia zubov využíva technológiu 

bieleho studeného svetla vysokej intenzity v kombinácii 

náustkom a profesionálnym bieliacim gélom na báze 

12% PAP (kyselina ftalimidoperoxykaprónová). Lúč 

svetla reaguje s gélom, aktivuje v ňom bieliace zložky, 

ktoré sa postarajú o účinné odstránenie povlaku a 

škvŕn z povrchu zubov.  

Mäkký náustok, vyrobený z medicínskeho silikónu je 

vyvinutý tak, aby ste sa pri jeho použití cítili pohodlne a 

zároveň aby pri zahryznutí do neho bieliaci gél obsiahol 

celú plochu bieleného chrupu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkt využíva patentovanú smart 
technológiu  

 

GlorySmile® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

krok po kroku k bielemu úsmevu 
 

 
 
 

 
 

Postup použitia  
 

1. Umyte a vysušte náustok, zuby si dôkladne 

umyte zubnou pastou a vypláchnite si ústa. 

 
2. Vytiahnite izoláciu spod batérií a vložte batérie 

naspať do svetelného zdroja. 

 
3. Pripojte náustok k bieliacemu svetelnému zdroju. 

 
4. Aplikujte 0,5ml striekačky bieliaceho gélu na každú 

stranu náustku tak, aby gél pokryl celú prednú časť 
bielených zubov, nie však ďasná. 

 
5. Vložte si náustok do úst, jemne zahryznite. Zvyšky gélu, 

ktoré sú v kontakte s ďasnami, zotrite. 

 
6. Stlačte tlačidlo na svetelnom zdroji, zatvorte ústa a 

nechajte svetelný lúč 30 minút pôsobiť. 

 
7. Po 30 minútach vytiahnite náustok z úst. 

 
8. Vypláchnite si ústa teplou vodou, odpojte náustok od 

svetelného zdroja a umyte ho. 

 
9. Vykonávajte tento postup denne po dobu 6 po sebe 

nasledujúcich dní. 

 

 
 

Zloženie 
sorbitol (E420), voda, kyselina ftalimidoperoxykaprónová 

(PAP), propylénglykol (E490), glycerín, dusičnan draselný 

(E252), PEG-8, Hydroxylapatit (vápnik, fosfor), 

Karboxymetylcelulóza (E466) , stabilizátor E1525, 

xantánová guma, sacharín (sladidlo), mentol 

(ochucovadlo), konzervant metylparabén (E218), šťava z 

listov rastliny ALOE pravej, výťažok z kvetov rumančeka 

pravého, výťažok z jadier granátového jablka, jedlá sóda, 

konzervant E216. 

Rozsah použitia 
1. Žlté alebo škvrnité zuby, spôsobené fajčením, pitím 

čaju, kávy a podobne. 

2. Vekom zažltnuté alebo škvrnité zuby. 

3. Mierna alebo stredná tetracyklínová pigmentácia 
zubov alebo zubná flôróza. 

4. Pre každého, kto chce mať belší a žiarivejší úsmev.  
 

Skladovanie 
Chráňte pred slnkom a uschovajte na chladnom mieste. 
 

Životnosť 
12 mesiacov 
 

Upozornenie 
1. Voda po výplachu ústnej dutiny by mala byť zo 

zubov pred aplikáciou bielenia vysušená.  
2. Zostatková voda a sliny zriedia koncentráciu 

bieliaceho gélu a znižujú účinnosť bielenia. 

 

3. Bielenie zubov je zásahom do povrchu zubnej skloviny, čo 

môže spôsobiť ich citlivosť, čo je normálny jav. 

U niektorých ľudí je citlivosť zubov po aplikácií bielenia 

zanedbateľná, u iných môže byť intenzívnejšia. V prípade 

miernych ťažkostí je možné použiť desenzibilačný gél na 

zmiernenie citlivosti zubov, v prípade pocitu závažnejších 

komplikácií, prosíme skráťte čas aplikácie, alebo ukončite 

proces bielenia.   

4. Vyhnite sa nanášaniu gélu priamo na ďasná a prípadný 

vytlačený zvyšok z ďasien zotrite pred svetelnou 

aktiváciou bielenia. 

5. Prípadné zvyšky gélu, ktoré sa dostali na pokožku, 

prípadne oblečenie, je potrebné bezodkladne odstrániť. 

6. Injekčnú striekačku je potrebné po aplikácii gélu ihneď 

uzatvoriť, aby sa predišlo odparovaniu účinných látok a 

degradácii gélu. 

7. Produkt je potrebné uchovávať mimo dosahu detí. 
 

Výstraha 
1. Nevhodné pre keramické korunky a protézy. 
2. Nevhodné na odstránenie zmeny farby zubov léziami 

alebo liekmi. 

3. Nevhodné pre ťažko tetracyklínové poškodené zuby 

4. Nevhodné pre zuby s poškodenou sklovinou a vyvíjaný 

dentín. 

5. Nevhodné pre deti do 16 rokov 

6. Nevhodné pre tehotné ženy. 
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