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Hampaat valkaiseva kaksoisvaikutteinen Dual Foam -vaahto 
Tuote nro: 130197 

 

Kaksivaiheinen menetelmä - Puhdistava ja 
valkaiseva hammastahnavaahto  
käytettäväksi päivittäin 
 
Väitteet:  
 

n Helppo käyttää päivittäin. 
n Jopa 4 sävyä valkoisemmat hampaat kolmessa 

viikossa normaalilla harjaamisella 
n Ei tarvetta muoteille tai liuskoille 
n Vain 2 minuuttia enemmän päivässä 
n Ei-hiova - vaahto puhdistaa ja valkaisee 
n 21 päivän jakso 

 
Tuotekuvaus: 
 
Kaksoisvaikutteinen Dual Foam -menetelmä valkaisee hampaat tehokkaasti ilman 
muotteja tai liuskoja. Harjaat vain hampaat toistaen vaiheet 1 ja 2 aamuisin ja iltaisin 
kolmen perättäisen viikon aikana. Se valkaisee hampaita asteittain ilman peroksideja 
ja poistaa pintatahroja. Dual Foam korvaa tavallisen hammastahnan 3 viikon 
hoitojakson aikana. 
 
Miten se toimii: 
 
Valkaisun mahdollistamiseksi pinta on läpäistävä, ja tässä kaikki muut 
hammastahnat epäonnistuvat. Dual Foam Teeth Whitening on 
nestemäinen ja paksuuntuu ainoastaan hapen avustuksella, mikä auttaa 
hammasta siirtämään aktiiviset aineet suoraan eteenpäin ja käynnistämään 
siten välittömästi valkaisuprosessin.  Ainesosien läpäiseminen vaatii erittäin 
puhtaan kiilteen, joten hoito suoritetaan siksi kaksivaiheisesti puhdistavan ja valkaisevan vaahdon avulla. 
Kumpikin prosessi tapahtuu nopeasti ja tarvitset ainoastaan hammasharjan. 
 
Ainutlaatuiset kilpailukykyiset hyödyt: 
 

n Turvallinen vaahto, jonka käyttöön Beconfident-älypuhelinsovellus tarjoaa parhaat ohjeet. 
n Ei tarvetta valkaisumuoteille - vain hampaiden harjaus kahdesti päivässä kuten normaalisti 
n Ei lainkaan hankaavia aineita 
n Voidaan käyttää sekä perinteisen että sähköhammasharjan kanssa. Turvallinen käyttää kaikille. 

 
Ainesosat puhdistava Cleaning Foam -vaahto: 
Aqua, alkoholi, glyseriini ̧ polysorbaatti 20, poloksameeri 188, natriumlauryylisulfaatti, natriumsakkariini, 
sukraloosi, poloksameeri 
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407, mentha piperita -öljy, L-mentoli, natriumsitraatti, kaliumasesulfaami, natriumbentsoaatti, kofeiini, 
limoneeni, natriumfluoridi  
 
Ainesosat valkaiseva Whitening Foam -vaahto: 
Aqua, alkoholi, Menta Piperita -öljy, natriumlauryylisulfaatti, natriumsakkariini, sukraloosi, poloksameeri 
407, natriumkookossulfaatti, dinatrium-EDTA, natriumsitraatti, kaliumhydroksidi, limoneeni, Linalool.  
 
 
 
Kaksoisvaikutteinen Dual Foam -vaahto sisältää seuraavat tuotteet:  
 

1) 50 ml Cleaning Foam -vaahto (Vaihe 1) 
2) 50 ml Whitening Foam -vaahto (Vaihe 2) 
3) Ohjekirja ja sävykartta 

 
Beconfident ei käytä lainkaan eläinkokeita. 
 
 
Tuotetiedot: 
 

Tuotenro Mitat 
LxSxK 
(mm) 

Kokonaispaino 
(pakkaus 
mukaanlukien) 

Nettopaino 
(vain tuote) 

Yksiköt 
Esittelypakkaus 

Yksiköt 
pakkauslaatikko. 

Yksikkö EAN 

130197 33 x 75 x 
130 

167g 155g 6 
 

96 Paikallinen 

CPNP Code 
 

GMP ISO 
22716 

Alkuperämaa Laadukkaat 
testiapteekit 

Biohajoava 
pakkaus 

Lava RRP Euro 
sis. ALV(+/-) 

1536493 
 

Kyllä  Yhdysvallat Kyllä Kyllä EUR Lava 44,90 €uro 
 

 
Monikielinen pakkaus 

FI Ei lasten ulottuville tai näkyville. Ei lasten nieltäväksi tai käytettäväksi. Sisältää natrium 
fluoridia. DE Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern halten. 
Nicht fu ̈r Kinder geeignet! 
Nicht schlucken! Entha ̈lt Natriumfluorid. NL Buiten het bereik van kinderen houden. Niet om in te slikken nog te 
gebruiken door kinderen. Bevat Sodium fluoride. FR Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
Ne pas avaler. Contient du fluorure de sodium. 
ES Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 
No debe ser usado por niños. 
Contiene Fluoruro de sodio. IT Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei 
bambini. Non deve essere ingerito o utilizzato da bambini. Contiene Fluoruro di sodio. SE Fo ̈rvaras utom 
syn- och ra ̈ckha ̊ll fo ̈r barn. Ej fo ̈r anva ̈ndning pa ̊ barn. Inneha ̊ller sodium fluorid. NO/DK Opbevares utilgæng- eligt for børn.  Ikke til 
brug hos børn. Indeholder sodium fluorid. FI Ei lasten ka ̈ytto ̈o ̈n. Ei lasten nielta ̈va ̈ksi. Sisa ̈lta ̈a ̈ Natriumfluoridia.  

*(0,20% = 900 ppm F-).  

 


