
Вітаємо з 
вашою новою 
посмішкою!

ХАРЧУВАННЯ ДОГЛЯД ЗА ПОСМІШКОЮХАРЧУВАННЯ
Рекомендується дотриматись «білої дієти» харчування на 
період 14 діб. «Біла дієта» має складатися з їжі, яка містить 
велику кількість білка і кальцію. Таке харчування допоможе 
зміцнити ваші зубки, і збереже білизну на тривалий час.

	чистіть зуби не менше  на день і не менше 2-х 
хвилин зубною пастою flash, яка реміналізує зуби, зменшує 
чутливість, має подвійний захист від карієсу і максимально 
продовжить якість процедури відбілювання і збереже ефект 
сяючої білої посмішки


	розмістіть зубну щітку під кутом  до ясен


	шоразу розпочинайте чищення зубів з  
зубів


	вранці зуби необхідно чистити  (і до 
першої склянки води) і через 30 хв. після сніданку


	між основними прийомами їжі , якщо хочете 
пити – пийте воду (негазовану)


	користуйтесь
 для усунення залишків їжі у міжзубному 

просторі протягом дня


	вечірньому чищенню зубів приділіть особливу увагу і більше 
часу: спершу ретельно очистіть  
міжзубними щітками, далі – зубною щіткою дбайливо 
почистіть . 


	після вечірнього чищення –  приймати їжу 


• 2-х разів

• 45 градусів

• різних сторін і груп

• за 30 хв. до сніданку

• не перекушуйте

•  зубною ниткою або силіконовими 
зубочистками

•
міжзубні проміжки

всі ділянки зубів

• не можна

 
3-тій день

Не рекомендується до вживання всі продукти, які 
зафарбовуютьабо мають контрастність з білим кольором. На

 після відбілювання дозволяється пити каву чи чай, 
але обов’язково тільки через трубочку



Протягом 48-х годин заборонено:

•	курити

•	користуватись кольоровою помадою 

•	користуватись кольоровими зубними пастами
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чай, кава, соки, газовані напитки, червоне вино, коньяк, 
пиво

Напої

червоний перець, помідори, морква, буряк
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Вся відбілююча продукція 
компанії WHITEsmile є 
виключно для професійних 
процедур і рекомендована 
стоматологами
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WHITEsmile GmbH

Weinheimer Straße 6

69488 Birkenau
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