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Profesjonalne wybielanie zębów przy pomocy najnowszych technologii. Wysoka jakość usług oraz solidna
obsługa. Jesteśmy pierwszym w Wielkopolsce centrum profesjonalnego wybielania zębów. Nasi stomatolodzy
pracują na najbardziej zaawansowanym sprzęcie. Jako jedyni w Poznaniu oferujemy zabieg najwyższej
jakości w tak niskiej cenie. Nasi stomatolodzy wykonują zabiegi w oparciu o system wybielania BEYOND
Polus, który otrzymał maksymalną ocenę w rankingu najlepszych urządzeń i materiałów stomatologicznych
(ranking prowadzony przez amerykańską instytucję: Dental Advisor). Dzięki nowatorskiej technologi systemu
gwarantujemy najsilniejsze efekty przy zachowaniu stuprocentowego bezpieczeństwa. Zabiegi w naszym
gabinecie wykonywane są w przyjaznej atmosferze przez doświadczonych specjalistów z dziedziny
stomatologii. Wierzymy, że dokonacie słusznego wyboru i zaufacie tym, dla których Wasz uśmiech jest
najważniejszy! Jednorazowy zabieg wybielania systemem BEYONDâ�˘ polega na nałożeniu żelu na
powierzchnię zębów oraz aktywowaniu go poprzez światło akceleratora (lampy wybielającej). Nakładany żel
zawiera nadtlenek wodoru i inne aktywne substancje wybielające. Akcelerator Beyond Polusâ�˘ znacznie
przyśpiesza proces przenikania żelu przez szkliwo do zębiny tym samym skracając czas wybielania zębów
(przy zwiększonej częstotliwości związki nadtlenku wodoru rozbijają się). Rezultat to błyskawiczny efekt
utleniania w strukturze zęba oraz szybka redukcja przebarwień. Zabieg składa się z trzech sesji po 15 minut (w
sumie trwa 45 minut). W wyjątkowych okolicznościach zabieg może nieznacznie się przedłużyć (np. w
przypadku, gdy pacjent cierpi na nadwrażliwość stomatolog może zadecydować o krótkich przerwach
pomiędzy sesjami). Efekt wybielania jest widoczny średnio przez 2 lata. Po upływie tego okresu zalecany jest
zabieg podtrzymujący. http://wybielanie. poznan. pl/2-18-wybielanie,zebow. html.
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