White & Brite Night
Clareador Dental à base de

Peróxido de Carbamida

Um sorriso mais branco e saudável tem forte
influência no bem-estar das pessoas. O sucesso
do tratamento depende da confiança do paciente
no dentista. Para facilitar o seu trabalho,
a 3M ESPE traz o White & Brite Night.

seu
paciente
É claro que

vai adorar

essa

novidade

Um clareador de uso caseiro à base de peróxido de
carbamida, com o diferencial de alta estabilidade
e resultado rápido que, além de oferecer toda
a qualidade 3M ESPE, vem embalado em uma
charmosa necessaire de presente. Resultado: clientes
mais satisfeitos e sua atuação ainda mais valorizada.

*Disponível nas concentrações
10%, 16% e 22%.

Conheça White & Brite Night
e comprove. Com ele, seu
trabalho fica ainda mais brilhante.

Benefícios:
- Contém Fluoreto de Sódio e Nitrato de Potássio - baixa sensibilidade durante o tratamento;
- Tixotrópico - não deixa o gel escorrer da moldeira, facilitando a aplicação e proporcionando maior conforto ao paciente;
- Maior estabilidade do produto - garante a eficiência durante todo o período de validade.

O estudo abaixo mostra o diferencial da estabilidade do clareador
White & Brite Night com a manutenção do teor de peróxido de carbamida
durante todo o período de validade (24 meses). Já o concorrente "A"
apresentou elevada alteração da concentração de peróxido próximo ao

ESTABILIDADE DOS CLAREADORES

Teor de Peróxido de Carbamida (%)

Peróxido de Carbamida a 16% próximo ao término da validade do produto
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White & Brite Night 16%
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Clareador 16%
Concorrente "A"

Fonte: Dados internos
Fabricação de ambos: Maio de 2010. Validade de ambos: Maio de 2012.

Caso Clínico
''A paciente utilizou o White & Brite Night por 3 horas diárias, durante
14 dias. Após este período, foi possível observar o clareamento de
todos os dentes envolvidos, principalmente o dos caninos, os quais
se encontravam mais saturados e com diferença de cor perceptível.
O tratamento clareador com White & Brite Night foi rápido, seguro e
eficaz.''

Foto do sorriso da paciente antes do tratamento.

Prof. Dr. Maurício Watanabe
Especialista em Periodontia;
Mestre em Clínica Odontológica;
Ministrador de cursos de Odontologia Estética
no Brasil e exterior.
Foto do sorriso da paciente após o tratamento.

Apresentação comercial
Kit Completo

Estojo com 3 seringas de 3g cada
e 1 porta-moldeira.

Seringas Reposição 3g

10%

FACEBOOK.COM.BR/3MESPEBrasil

16%

twitter.com/3MESPEBr

22%

Bretas - 05/13

vencimento do produto.

