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Hampaat valkaiseva yöseerumi 
Tuotenro; 123197 

Korjaa, valkaisee ja  
vahvistaa hampaita yön aikana 
 
Väitteet:  
 

n Nestemäinen kalsium korjaa kiilteen pieniä halkeamia ja estää arkuutta 
n Noin 10+ käyttökertaa	(0,5 ml per hammasrivi = 1 ml per yö) 
n Mineralisoi uudelleen ja korjaa kiillettä (Hydroksiapatiitti) 
n Valkaisee hampaita asteittain 0,1 % vetyperoksidilla 
n Rauhoittaa ja kosteuttaa ikeniä 
n Estää reikiintymistä, hammaskiveä ja tahroja 
n Turvallinen ilman sivuvaikutuksia  

 
 
Tuotekuvaus: 
 
Hampaita valkaiseva yöseerumi on Beconfidentin 
kehittämä aivan uusi tuote. Seerumi korjaa kiillettä ja 
valkaisee hampaita nukkuessasi. Se auttaa 
innovatiivisen koostumuksensa ansiosta vahvistamaan 
ja korjaamaan kiilteen pieniä halkeamia yön aikana ja samanaikaisesti poistaa värjäytymiä 
ja hammaskiveä. Tulos: Korjatut, vahvemmat ja selvästi valkoisemmat, kiiltäväpintaiset 
hampaat. Tuote harjataan hampaisiin puhdistuksen jälkeen iltaisin ja jätetään 
vaikuttamaan yön ajaksi. Koostumus sisältää hydroksiapatiittia, joka auttaa korjaamaan 
kiillettä ja vahvistamaan hampaita. Se puhdistaa ja valkaisee hampaita asteittain ilman 
kovia ainesosia tai sivuvaikutuksia.   
 
Aktiiviset ainesosat/ Vaikutus lyhyesti: 
 
Kiille koostuu noin 97 % hydroksiapatiitista. Seerumi sisältää myös hydroksiapatiittia ja tukee luonnollista 
korjautumisprosessia yön aikana. Jopa alkavat kariesvauriot voivat korjaantua. Päivittäinen harjaaminen 
hydroksiapatiittia sisältävällä hammastahnalla auttaa myös sinetöimään ns. dentiiniputkia. Jos 
hampaiden kaulat ovat paljastuneet, lämpö- ja kemiallisiin ärsykkeisiin liittyvä kipuherkkyys voi vähentyä 
merkittävästi.  
 
0,1 peroksidi on kotona tapahtuvaa hampaiden valkaisua varten. Sen aktivoituessa ainoastaan suussa, 
käsittely on hyvin yksinkertaista. Se auttaa vähentämään mustan teen, kahvin, tupakoinnin tai muun 
ulkoisen lähteen aiheuttamaa hampaan ulkoista värjäytymistä. 
 
Seerumi sisältää myös tetranatriumpyrofosfaatti-natriumsuolaa, joka auttaa liuottamaan hampaiden 
värjäytymiä ja poistamaan ne helpommin. Lisäksi pyrofosfaatilla on ominaisuus rajoittaa hammaskiven 
muodostumista.  Se sisältää myös kosteuttavia ominaisuuksia sisältävää sorbitolia ja natriumfluoridia 
estämään hammaskiven muodostumista. Kamomillauute on peräisin kamomillan kukista, jolla on ikeniä 
rauhoittava vaikutus.  
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Ainutlaatuiset kilpailukykyiset hyödyt White by Night-geelissä: 
 

n Ainutlaatuinen, patentoitu koostumus joka valkaisee hampaita yön aikana 
n Korjaa ja vahvistaa vahingoittunutta kiillettä  
n Ei tarvetta muoteille, levitetään vaivattomasti ja helposti 30 sekunnissa 
n Välitön optinen valkaiseva vaikutus  

 
Ainesosat: 
 
Aqua, glyseriini, sorbitoli, kalsiumhydroksiapatiitti, Aloe Barbadensis -lehtimehu, 
tetranatriumpyrofosfaatti, karbomeeri, vaseliini, natriumfluoridi, natrium, sakkariini, ksantaanikumi, 
kamomilla, Recutita-kukkauute, Mentha-piperitaattiöljy, ureaperoksidi, tokoferoliasetaatti, 
polysorbaatti 20, fenoksietanoli, trietanoliamiini. 
 
White by Night -seerumi sisältää seuraavat tuotteet: 
 

1) 1 x 10 ml tube White by Night -seerumia  
 

Beconfident ei käytä lainkaan eläinkokeita. 
 
Tuotetiedot: 
 

Tuotenro Mitat 
KxLxS 
(mm) 

Kokonaispaino Nettopaino Yksiköt 
Esittelypakkaus 

Yksiköt 
pakkauslaatikko. 

Yksikkö EAN 
 

123197 141x34x25 
 

    7350064167038 

CPNP-
koodi 

GMP  ISO 
22716 

Alkuperämaa Laadukkaat 
testiapteekit 

Biohajoava 
pakkaus 

Lava RRP Euro sis. 
ALV(+/-) 

 Seuraa Yhdysvallat Kyllä Kyllä  18,90 €uro 
 

 


