
ANVÄNDNINGS MANUAL

NOTERA DINA
APPLICERINGAR HÄR

Anteckna gärna hur många
grader dina tänder blir ljusare.

VECKA 1 NYANs

VECKA 2 NYANs

VECKA 3 NYANs

VECKA 4 NYANs VITARE TÄNDER :★★★★★
SKICKA IN EN BILD
PÅ DITT RESULTAT!
Skicka in en bild på ditt resultat, ta
en bild när du håller i denna boxen
och visar ditt skinande leende och 
du får en rabatt kod som ger dig 20% 
på ditt nästa köp. Skicka bilden till 
följande mailadrerss:

barbietan@countermail.com
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CRAZY WHITE™  Passar till dig som vill ha det där supervita leendet!
- för dig som helt enkelt vill ha ett kritvitt leende till den där heta solbrännan!
- för dig som har fått missfärgade tänder pga: 

- Även för dig som fått missfärgade tänder pga av medicin exempelvis tetracycline.

- Genetiskt gula tänder eller gula tänder pga åldrandet. 
- Bleker alla tänder oavsett anledning helt enkelt. Gula som svarta!

Produkten innehåller: Hydrogen Peroxide, Glycerol, Propylene Glycol.

- VARNING! -
Undvik att svälja gelen, unvik också kontakt med ögon och hud. Om du får gelen i ögon 
eller på huden, skölj genast bort med vatten! SLUTA använd produkten om du känner 
obehag eller irritation.
HÅLL SOM VANLIGT VÅRA PRODUKTER BORTA FRÅN BARN!
ANVÄND INTE om du är gravid, ammar eller om dina tänder eller ditt tandkött är friskt.
Hållbarhet: 16 månader efter att du mottagit produkten!
Förvaras: Undvik solljus och förvaras svalt, gärna kylskåpet.

LÄS NOGGRANT IGENOM MANUALEN
INNAN DU BÖRJAR DIN TANDBLEKNING!

FORMA SKENAN

Forma den termoplastiska munbrickan
• Koka upp vatten och flytta från plattan, låt vattnet stå i 6-7 minuter.
• Sänk ned en av munbrickorna i det varma vattnet i 10-12 sekunder
tills du kan känna att munbrickan mjuknat. 
(viktigt att inte värma dem för länge!)
• Placera munbrickan så att den täcker dina 
övre tänder.
• Stäng munnen och sug ut all luft och vatten 
så att munbrickan formas runt dina tänder.
• Pressa försiktigt munbrickan mot dina tänder 
genom att pressa på din överläpp med dina 
fingrar.
• Vänta 10-15 sekunder innan du avlägsnar 
munbrickan.

• Placera munbrickan sedan i ett glas med kallt vatten i 10
sekunder för att slutföra processen med munbrickan för
tänderna i överkäken.
• Repetera sedan denna process för underkäken.

ÖKA BLEKNINGEN AV DINA TÄNDER
5 GRADER PÅ ENABART 5 DAGAR!

TRIMMA SKENAN

Klipp munbrickan så att den får rätt höjd

• Efter att du har gjort färdigt avgjutningen 
för övre och undre käken använd en sax 
för att klippa bort överflödig plast. Precis 
så att all plast som överlappar tandköttet 
klipps bort.

• Genom att trimma munbrickan precis 
innan tandköttet så undviker man att blekningsgelen skapar irritation på 
tandköttet orsakat av bleknings gelen. 

DAGS FÖR BLEKNINGEN

FYLLA MUNBRICKAN OCH STARTA
• Placera en liten droppe bleknings-gel på varje tandavtryck
i den övre OCH den undre munbrickan.
(VIKTIGT: ANVÄND INTE FÖR MYCKET GEL! LESS IS BEST!)
• Placera övre och den undre munbrickan i munnen så att
du känner att den sitter perfekt gjutet mot dina tänder.
• Tryck försiktigt med fingarna på övre och undre läppen för
att försäkra dig om att munbrickorna sitter rätt och tätt mot tänderna.

• För att använda blue ray light, så klickar du bara
på den vita knappen på ovansidan av lampan. Placera den
sedan i munnen. Plocka bort lampan ur munnen efter 10 minuter,
men lämna kvar munbrickorna under önskad tid efter önskad effekt.

Observera att du inte ska använda munskenorna/munbrickorna
under mer än 20-45 minuter total tid. 

VI REKOMMENDERAR ATT DU STARTAR MED 20 MINUTER
OCH GRADVIS ÖKAR TIDEN DÄREFTER. 

Nu när du är klar så plockar du ut munbrickorna och rengör
den under ljummet rinnande vatten. Förvara dem sedan på 
en ren och torr plats.

REPETERA DAGLIGEN.
Tills du uppnått önskat resultat.

LET´S GET A
Smile!
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