
BlancOne® CLICK 

 

 
BlancOne® CLICK to preparat do szybkiego wybielania, kierowany do osób, które chcą w szybki i 

sposób uzyskać bielszy uśmiech po zabiegu higienizacji stomatologicznej. Wystarczy jedynie 10 

minut, aby uzyskać zaskakujące efekty i jaśniejszy wygląd zębów BlancOne® CLICK to również 

wybór dla osób, które nigdy nie miały jeszcze wybielanych zębów. Jest również dobrym wyborem 

dla osób obawiających się nadwrażliwości pozabiegowej. Chociaż wszystkie produkty z linii 

BlancOne praktycznie nie powodują problemu nadwrażliwości, to BlancOne® CLICK jest z 

jednym z najdelikatniejszych.  

Zalety preparatu BlancOne® CLICK 

• nie powoduje nadwrażliwości 

• trwa tylko 10 minut 

• nie wymaga zabezpieczania dziąseł 

• może być stosowany zaraz po higienizacji 

• nie powoduje odwodnienia pozostawiając zęby gładkie i błyszczące 

• rozsądnie skalkulowana cena 

• efekt wybielania utrzymuje się średnio do 8 tygodni*  

Po wypróbowaniu BlancOne® CLICK możesz zdecydować się na bezpieczne ponawianie tego 

zabiegu co 2-3 miesiące lub jeszcze głębsze i trwalsze efekty, wybierając terapię BlancOne® 

TOUCH (informacja na miejscu).  

Po wymieszaniu dwóch składników BlancOne® CLICK, substancji wybielającej i aktywatora, 

nanosi się żel na zęby i naświetla specjalną lampą emitującą niebieskie światło przez 10 minut. 

Dzięki unikatowemu składowi, odpowiedniej gęstości i wykorzystaniu energii światła uwalniany 

tlen nie jest przenoszony na zewnątrz (żel puchnie), ale pozostaje uwięziony w żelu i jest 

całkowicie przenoszony w kierunku szkliwa. Dzięki specjalnemu mechanizmowi działania 

BlancOne® CLICK umożliwia skuteczne wybielanie przy użyciu niskiego stężenia nadtlenku 

wodoru. BlancOne® CLICK, w przeciwieństwie do wielu preparatów wybielających na rynku, nie 

powoduje odwodnienia szkliwa ani nadwrażliwości. Podobnie jak wszystkie produkty BlancOne® 

nie zawiera składników znoszących nadwrażliwość ani remineralizujących.  

Zapoznaj się również z możliwościami przedłużenia efektu wybielania, które możesz osiągnąć 

sam stosując produkty BlancOne® STICK oraz BlancOne® DUETTO.  

BlancOne® CLICK to kosmetyczny produkt terapeutyczny do wybielania, zgodny z dyrektywą 

2011/84/UE.  

Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet w ciąży . W przypadku kobiet karmiących 

wymagane jest zasięgnięcie porady lekarza. Wybielanie nie rozjaśnia koron porcelanowych i 

wypełnień stomatologicznych. U osób z zaawansowanymi chorobami przyzębia może wystąpić 

podrażnienie dziąseł. 


