Touch-Up
Cleaning Pen

Rena, vita
tänder direkt
Touch-up cleaning Pen rengör och
fräschar upp det vita leendet. Gelen
tar bort fläckar från mat och dryck
samtidigt som tänderna blir vitare.
Gelen penslas på tänderna och
börjar verka genast.
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Instructions
For best results, read instructions carefully
before use.
Step 1. Brush your teeth
gently without toothpaste
before each treatment.
Step 2. Dry the teeth
you are going to apply the
gel to.
Step 3. Gently twist the
bottom of the pen clockwise to
release the gel.
Step 4. Brush a thin layer of gel
on and in-between teeth.
Step 5. Allow the gel to dry for
three minutes. Avoid contact
between the lips and teeth
during this time. Do not brush
or rinse off. The gel will work
during the day.
Safety Instructions
If a large amount of gel is
accidently ingested, visit A&E
immediately.
If gel gets into your eyes, rinse with water
immediately.
Do not use if you suffer from irritated or
inflamed gums, bleeding gums, oral infections,
tooth decay, gum disease, if you are allergic
to any of the ingredients or wear braces. You
should allow your mouth and gums to heal
before any teeth whitening treatment in order
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to refrain from irritating the wound / infection.
If your oral infections persist you should visit
the dentist. If irritation occurs, stop using the
treatment.
Side Effects
There are currently no known side effects to
Beconfi®Dent teeth whitening and oral care
products. Beconfi®Dent products have been
tried and tested and are produced in an FDA
approved laboratory.
Storage
• When stored in the refrigerator the gel
will last approximately 2 years.
• When stored at room temperature the
gel will last approximately 1 year.
• Expiry date can be found on the pen
• Once opened, the expiry date on the
Pen still applies.
General Recommendations
• Don’t eat or drink for 15 minutes after
the treatment
• Avoid tea, coffee and coloured drinks for four
hours after treatment.
• Teeth whitening is not recommended for
persons under 18 years old.
• If you are pregnant or breastfeeding consult
your doctor before starting treatment.
• Keep all teeth whitening products out of
reach from children and animals.
More products for a white smile
For more information about Beconfi®Dent
products visit www.beconfident.co.uk
Beconfi®Dent products are not tested
on animals.

Så gör du
För bästa resultat, läs hela instruktionen noga
innan du startar behandlingen.
1. Borsta tänderna lätt utan
tandkräm före varje behandling.
2. Skruva lätt på pennans
baksida för att pressa ut tandblekningsgelen. Pensla ett tunt
lager av gelen på de tänder du
vill bleka. Var noga och pensla
även mellan tänderna. Vi
rekommenderar att du bleker
en tandrad åt gången.
3. Låt gelen torka i 3 minuter.
Undvik att läpparna kommer i
kontakt med tänderna under
dessa 3 minuter då gelen kan
gnidas av.
4. När gelen torkat verkar den
under dagen, och försvinner
efter hand.
För ett lyckat resultat
Antal behandlingar som krävs innan önskat
resultat uppnås är individuellt. Resultatet
varierar beroende på tändernas missfärgning
samt genetiska förutsättningar. Observera att
skalfasader, lagningar och andra tandarbeten
inte kommer att blekas.
Upprepa behandlingen tills önskat resultat
är uppnått. Vi rekommenderar att hela behandlingen slutförs.
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För bästa och mest varaktiga resultat, borsta
dagligen med Beconfi®Dent Multifunctional
WhiteAmin™ tandkräm som även innehåller
vitaminer.
Varningsföreskrifter
Vid onormalt intag, kontakta giftcentralen
112 och ange förpackningens innehåll. Avbryt
behandlig vid irritation i tandköttet. Använd
inte produkten om du lider av irriterat eller
inflammerat tandkött, om du bär tandställning,
har blödande tandkött eller om du är allergisk
mot något av de verksamma ämnena. Förvara
produkterna torrt och svalt.
Eventuella biverkningar
Inga kända biverkningar har rapporterats.
Allmänna rekommendationer
• Undvik juice, te, kaffe och andra färgade
drycker under fyra timmar efter
behandling.
• Tandblekning rekommenderas ej för personer under 18 år.
• Om du är gravid eller ammar, rådgör med din
läkare innan behandling.
• Förvara samtliga tandblekningsprodukter
och tillbehör oåtkomligt för barn och djur.
Fler produkter för ditt vita leende
För mer information om alla våra produkter för
ett vitare leende och en fräschare känsla, besök
www.beconfident.se
Vid frågor, kontakta Kundtjänst via e-post
info@beconfident.se

Sådan gør du
For det bedste resultat, læs hele instruktionen
nøje inden du starter behandlingen.
1. Børst tænderne let uden
tandpasta før hver behandling.
2. Skru let på pennens bagside
for at presse tandblegningsgelen ud. Pensl et tyndt lag
af gelen på de tænder du vil
blege. Vær nøjagtig og pensl
også imellem tænderne. Vi
anbefaler at du bleger en
tandrække ad gangen.
3. Lad gelen tørre i 3 minutter.
Undgå at løberne kommer i
kontakt med tænderne i de
3 minutter da gelen ellers
gnides af.
4. Når gelen er tørret ind
virker den i løbet af dagen, og
forsvinder efterhånden.
For det bedste resultat, læs
hele instruktionen nøje inden
du starter behandlingen.
Antal behandlinger som kræves inden det
ønskede resultat opnås er individuelt. Resultatet varierer afhængig af tændernes misfarvning
samt genetiske forudsætninger. Bemærk at
kroner, plomber og andre tandarbejder ikke
bliver bleget. Gentag behandlingen indtil det
ønskede resultat er opnået. Vi anbefaler at hele
behandlingen gennemføres. For det bedste og
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mest vedvarende resultat, børst dagligt med
Beconfi®Dent Multifunctional WhiteAmin™
tandpasta som også indeholder vitaminer.
Sikkerhedsanvisninger
Ved unormalt indtag, kontakt alarmcentralen
112 og oplys pakkens indhold. Afbryd behandling ved irritation af tandkøddet. Anvend ikke
produktet hvis du lider af irriteret eller betændt
tandkød, har tandbøjle, har blødende tandkød,
har blottede tandhalse eller hvis du er allergisk
for nogle af de virksomme stoffer. Opbevar
produkterne tørt og køligt.
Eventuelle bivirkninger
Ingen kendte bivirkninger er rapporteret.
Generelle anbefalinger
• Undgå juice, te, kaffe og andre farvende
drikke i op til fire timer efter behandling.
• Tandblegning anbefales ikke til personer
under 18 år.
• Hvis du er gravid eller ammer, rådfør dig med
din læge inden behandling.
• Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
indtages eller bruges af børn. Indeholder
Natriumfluorid (0,05% =225ppm F-)
Flere produkter til dit hvide smil
For mere information om alle vore produkter
til et hvidere smil og en friskere følelse, besøg
www.beconfident.dk Ved spørgsmål, kontakt
Kundeservice via e-mail
info@beconfident.dk
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behandlingen gennemføres. For det bedste og
mest vedvarende resultat, børst dagligt med
Beconfi®Dent Multifunctional WhiteAmin™
tandpasta som også indeholder vitaminer.
Sikkerhedsanvisninger
Ved unormalt indtag, kontakt alarmcentralen
112 og oplys pakkens indhold. Afbryd behandling ved irritation af tandkøddet. Anvend ikke
produktet hvis du lider af irriteret eller betændt
tandkød, har tandbøjle, har blødende tandkød,
har blottede tandhalse eller hvis du er allergisk
for nogle af de virksomme stoffer. Opbevar
produkterne tørt og køligt.
Eventuelle bivirkninger
Ingen kendte bivirkninger er rapporteret.
Generelle anbefalinger
· Tandblegning anbefales ikke til personer
under 18 år.
· Hvis du er gravid eller ammer, rådfør dig med
din læge inden behandling.
· Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
indtages eller bruges af børn. Indeholder
Natriumfluorid (0,05% =225ppm F-)
Flere produkter til dit hvide smil
For mere information om alle vore produkter
til et hvidere smil og en friskere følelse, besøg
www.beconfident.dk Ved spørgsmål, kontakt
Kundeservice via e-mail info@beconfident.dk

Toimi näin
Parhaan lopputuloksen saavuttaaksesi, lue
koko käyttöohje huolellisesti
ennen käsittelyn aloittamista.
1. Harjaa hampaat aina
kevyesti ilman hammastahnaa ennen jokaista käsittelykertaa.
2. Väännä kevyesti kynän
takapäätä geelin ulos painamiseksi. Vaatii ensimmäisellä
käyttökerralla useita kiertoja.
Levitä ohut kerros geeliä
valkaistavien hampaiden
pinnalle. Levitä geeliä huolellisesti myös hampaiden
väliin. Suosittelemme, että
valkaiset yhden hammasrivin
kerrallaan.
3. Anna geelin kuivua 3
minuuttia. Vältä koskemasta
huulilla geeliin, ettei se pyyhkiydy pois.
4. Geeli vaikuttaa kuivuttuaan päivän ajan ja häviää vähitellen.
Onnistunut lopputulos
Tarvittavien käsittelyiden määrä on yksilöllistä
ja tulos vaihtelee riippuen hampaiden värjäytymien määrästä ja perinnöllisistä tekijöistä.
Huomioi, että hammaskuoret, paikat ja muut
hammastyöt eivät valkaistu. Toista käsittely
kunnes toivomasi lopputulos on saavutettu.
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Suosittelemme koko käsittelyn loppuun viemistä. Parhaan ja pysyvän tuloksen saavuttamiseksi, harjaa hampaat päivittäin Beconfi®dent
Multifunctional WhiteAmin™ hammastahnalla
joka sisältää myös vitamiineja.
Varoitukset
Mahdollisten myrkytysoireiden ilmaantuessa
ote yhteyttä Myrkytystietokeskukseen (puh 09
4711) tai hätäkeskukseen (puh 112) ja kerro
pakkauksen tuoteselosteen sisältö. Keskeytä
käsittely mikäli ikenet ärtyvät. Älä käytä tuotetta mikäli sinulla on tulehtuneet tai ärsyyntyneet ikenet, hammasraudat, verta vuotavat
ikenet tai jos olet allerginen jollekin tuotteen
vaikuttavalle aineelle. Säilytä tuote kuivassa ja
viileässä paikassa.
Mahdolliset haittavaikutukset
Ei raportoituja haittavaikutuksia.
Yleiset suositukset
• Vältä mehua, kahvia, teetä ja muita värjääviä
juomia 4 tuntia valkaisun jälkeen.
• Valkaisua ei suositella alle 18 vuotiaille.
• Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärisi kanssa ennen käsittelyn aloittamista.
• Säilytä tuotteita lasten ja eläinten
ulottumattomissa.
• Ei lasten käyttöön. Ei lasten nieltäväksi.
Sisältää Natriumfluoridia (0.05% pitoisuus =
225 ppm F-)
Lisää tuotteita valkoisempaan hymyyn
Lisätietoja kaikista tuotteistamme valkoisempaan hymyyn ja raikkaampaan tunteeseen
löydät internetistä: www.beconfident.fi
Kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse: info@
beconfident.fi

Be confident!
Beconfident products are designed in
Sweden and made in USA and Sweden.
You find us all over Europe and in USA at
pharmacies and online at:
www.beconfident.info
www.beconfident.com
www.beconfident.se
www.beconfident.no
www.beconfident.dk
www.beconfident.fi
www.beconfident.co.uk
Or visit us at Facebook. (country sign)
Instagram#beconfident_(country sign)
Beconfident® Teeth Whitening App:
Beconfident’s intelligent Teeth Whitening App
(Android & iOS) helps you to achieve a better long
term result - please down- load and follow your
individual instructions from the App. The beconfident® Teeth Whitening App is an integral part
and included in this unique product solution.

