
Caneta de branqueamento dentário

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Aplicar uma vez por dia durante um ciclo de 14 dias 
consecutivos, de preferência à noite ao deitar.

1) Lavar os dentes com a escova.
2) Remover a tampa e rodar a parte inferior da 

caneta (3-4 cliques) no sentido horário para 
humedecer a escova com uma determinada 
quantidade de gel. (NOTA IMPORTANTE: na 
primeira utilização, poderão ser necessários 
mais cliques para romper o selo de segu-
rança).

3) Aplicar o gel nos dentes e esfregar bem a 
superfície dos dentes durante 2 minutos. 
Durante esta fase, humedecer regularmen-
te a escova com mais gel, rodando a parte 
inferior no sentido horário, e reaplicar o gel. 
Normalmente, são necessários 10-12 cliques 
para aplicar uma quantidade adequada de gel 
branqueador em cada tratamento.

4) Cuspir o excesso de gel sem enxaguar com 
água e não comer nem beber nada durante 
30 minutos.

5) No final do tratamento, limpar a escova de sili-
cone com um lenço de papel e repor a tampa 
na caneta.

Se utilizado como tratamento independente, após 
completar um ciclo de 14 dias, interromper a uti-
lização durante 2 semanas e depois repetir um 
segundo ciclo de 14 dias consecutivos.
Se utilizado para manutenção, repetir um ciclo de 
14 dias 3 meses após o primeiro ciclo.

ADVERTÊNCIAS  
• Libertação de 6% de H2O2.
• Não utilizar em pessoas com idade inferior a 

18 anos.
• Só pode ser vendido a dentistas. Para cada 

ciclo de utilização, a primeira aplicação só 
pode ser feita por dentistas ou sob a sua su-
pervisão direta se for assegurado um nível de 
segurança equivalente. Posteriormente, o pro-

duto será fornecido aos consumidores a fim de 
completar o ciclo de utilização.

• Manter o produto fora do alcance das crianças.
• Evitar o contacto com os olhos. Em caso de 

contacto, enxaguar os olhos cuidadosamente 
com água durante vários minutos e solicitar 
aconselhamento/assistência médica.

• Não aplicar quantidades superiores às neces-
sárias para o processo de branqueamento. Se 
ingerido em pequenas quantidades, o produto 
não é nocivo. Caso contrário, consultar um 
médico.

• Alguns utilizadores podem experienciar sen-
sibilidade ou irritação gengival. Embora estes 
efeitos sejam geralmente ligeiros e transitó-
rios, nalguns casos podem exigir tratamento 
por parte de um dentista.

• Não utilizar durante mais de 14 dias consecuti-
vos; é recomendada uma interrupção de 2 se-
manas entre cada ciclo de aplicação (14 dias).

PRECAUÇÕES
• Antes do branqueamento, é necessário reali-

zar um exame dentário.
• O branqueamento não terá efeitos nas coroas 

de porcelana e restaurações dentárias.
• Durante, pelo menos, 6 horas após o proce-

dimento de branqueamento, não utilizar pro-
dutos à base de tabaco e não beber café nem 
vinho tinto.

• Não indicado para mulheres grávidas. Durante 
a fase de amamentação, consultar um médico.

• Evitar o contacto com tecidos que não os dentes.
• Os alimentos/sumos ácidos podem provocar 

sensibilidade se consumidos logo após o 
branqueamento.

• Pode provocar irritação dos tecidos das gen-
givas se utilizado em pessoas que sofrem de 
doenças periodontais.

• Em caso de irritação gengival ou sensibilidade 
dentária, interromper a utilização do produto e 
consultar o dentista.

Ingredientes
Glicerina, Propilenoglicol, 
Peróxido de carbamida a 
16%, Água desionizada, 
Carbómero, Aroma, EDTA 
dissódico, Limoneno, 
Sacarinato de sódio, 
Hidróxido de sódio.

BlancOne® STICK é um tratamento de branqueamento dentário para uso doméstico.
Se utilizado durante duas semanas, torna o sorriso mais brilhante e branco.
É ideal para remover as manchas do tabaco, café, chá, bem como de bebidas e alimentos pig-
mentados. Adequado para a manutenção a longo prazo dos resultados do branqueamento dentário 
profissional realizado em consultório.
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