
De waarheid onthuld: Waarom Crest 3D white 

strips verboden zijn in Europa 

Het is een bekend gezegde dat alles wat blinkt geen goud is. Hetzelfde is het geval voor uw 

glinsterende, gouden tanden. Als er iets is wat u niet wilt laten zien met uw glimlach, dan zijn het 

wel die gelige hoektanden. De Crest 3D white strips zijn een populaire witmakende optie in de 

VS. Het feit dat deze bleekstrips onmiddellijk werken, zou je kunnen doen denken om ze eens te 

proberen, maar wacht even! De reputatie van dit product is in Europa gewoon niet hetzelfde. 

 “Behind every smile there’s teeth.” – Confucius. 

Gelukkig heeft Europa strenge regels voor tandbleekmiddelen. Het juridisch bestuur van de EU 

heeft de whitestrips van het merk Crest verboden om een aantal zeer ernstige redenen. 

Waarom de Crest 3D white strips verboden zijn in Europa 

Het belang van een gezonde mond in relatie tot de algehele hygiëne is cruciaal en iets dat we niet 

in gevaar willen brengen. Maar de whitestrips van Crest hebben tot enige bezorgdheid geleid. Over 

het algemeen bevatten vele whitestrips twee bleekmiddelen: waterstofperoxide en 

carbamideperoxide. Voor het gebruik van deze bleekmiddelen heeft de Europese Commissie 

maximumwaarden vastgesteld om de gezondheid te beschermen: 6% voor tandartsen en slechts 

0,1% voor doe-het-zelf gebruik. De Crest whitestrips bevatten een waterstofperoxideniveau van 

ongeveer 6-44%, wat de limiet aanzienlijk overschrijdt. 

Vanwege dit potentiële risico voor de gezondheid is het duidelijk waarom de whitestrips van Crest 

in de EU verboden zijn. Ze zijn door de Europese Commissie teruggeroepen omdat ze niet voldoen 

aan de verordening betreffende cosmetische producten. 

Zienswijze van de dokter 

Terwijl Crest en vele andere merken hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op een verhoging 

van de Europese veiligheidslimieten bij het gebruik van waterstofperoxide, wilden wij het horen 

van de professionals op dit gebied. 

In een onderzoek zei Dr. Keenan: "Onze resultaten tonen aan dat een behandeling met 

waterstofperoxideconcentraties die vergelijkbaar zijn met die in bleekstrips, voldoende is om het 

oorspronkelijke collageeneiwit te doen verdwijnen." Deze geconcentreerde hoeveelheden peroxide 

doen het belangrijkste eiwit krimpen tot kleinere fragmenten, en dit kan de tanden en het tandvlees 

verzwakken. 

Dr. Liechtung deelde zijn bezorgdheid: "Bleekmiddelen met peroxide kunnen uiteindelijk zelf de 

tanden beschadigen." De arts zei dat het bleken van de tanden geen alledaagse bezigheid zou 

moeten zijn, en dat overdaad schaadt. 

De onderzoeksleider, Dr. Li, zei: "De peroxiden die in tandenbleekmiddelen worden gebruikt, 

produceren vrije radicalen die de cellen van het tandvlees of de pulpa in de tanden kunnen 

beschadigen." Hij voegde er verder aan toe: "Hoe lager je algehele blootstelling aan deze 

peroxiden, hoe lager je risico." 
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Bijwerkingen van Crest 3D white strips 

Crest's whitestrips verhelderen de tanden, maar ze kosten niet alleen in prijs; ze kunnen ook ten 

koste gaan van uw mondgezondheid. Hoewel de gevallen zeldzaam zijn, kan dit hoge percentage 

waterstofperoxide ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De aard van 

waterstofperoxide kan het tandglazuur chronisch beschadigen. 

Gevoelige tanden 

U bent zich wellicht bewust van de pijn die tandgevoeligheid met zich meebrengt, en ik weet zeker 

dat u dit niet opnieuw wilt meemaken. De Crest white strips bevatten een verhoogde hoeveelheid 

waterstofperoxide, wat tandontsteking veroorzaakt en er waarschijnlijk voor zorgt dat 25% tot 50% 

van de gebruikers last krijgt van gevoelige tanden. 

Keelontsteking 

Het grootste probleem met bleekstrips is dat de peroxiden die erin zitten onbedoeld ingeslikt 

kunnen worden. Bij de strips is het risico op ongewenste effecten nog groter door het hogere gehalte 

aan actief waterstofperoxide. Als de strip zelf of aanzienlijke hoeveelheden peroxide worden 

ingeslikt, bestaat er een aanzienlijk risico op keel- en maagirritatie of infectie. 

Irritatie van het tandvlees 

De bijtende aard van de peroxide-chemicaliën die aanwezig zijn in bleekstrips kan leiden tot 

irritatie van ons tandvlees. Aangezien de strips overladen zijn met waterstofperoxide, is er een kans 

dat 1 op de 3 mensen tandvleesirritatie ondervindt. 

3 top alternatieven voor Crest whitestrips 

Een stralende en charmante glimlach is een van de beste symbolen van zelfvertrouwen die u met 

trots kunt dragen. Met de bovenstaande informatie denkt u misschien dat bleekstrips helemaal niet 

veilig zijn. Maar dat is niet waar. De problemen die zich kunnen voordoen met één merk betekent 

niet dat het hele concept verkeerd is. Whitening strips die chemicaliën bevatten onder een bepaalde 

limiet of alternatieve ingrediënten zijn veilig, maar hoe weet je welke veilig én effectief zijn? 

Nou, ik heb de veiligste oplossingen voor je! 



1.   GleamWhite Whitestrips 

De GleamWhite Whitestrips zijn waarschijnlijk het nummer 1 Europees alternatief voor Crest 

whitestrips, en het is bewezen dat ze echt veilig zijn voor je tanden. Deze whitestrips zijn 

ontwikkeld door laboratoriumexperts en bevatten geen peroxide. Ze gebruiken een alternatief 

ingrediënt om alle gezondheidsrisico's te voorkomen. Ik wil graag vermelden dat deze strips niet 

getest zijn op dieren en geschikt zijn voor vegans. Bovendien zijn de ontwikkelaars zo overtuigd 

van hun product dat ze een 60 dagen geld-terug garantie bieden! Met de volgende unique selling 

points, ben ik gewoon dol op het product en hoe goed het werkt: 

- GleamWhite Whitestrips zijn een tandglazuur-vriendelijke whitener omdat ze geen peroxiden 

bevatten. 

- FDA lab-getest, CE goedgekeurd en gelegaliseerd omdat ze bewezen veilig zijn voor je tanden. 

- Verbeterde 2020 formule, waardoor ze veilig en efficiënt zijn. 

- 3-5 tinten lichter met resultaten tot wel 12 maand. 

- De behandeling duurt slechts 7 of 14 dagen voor 30 of 60 minuten per dag (van thuis uit) 

Voordelen: 

- Veilig & effectief 

- Langdurige witheid 

- Natuurlijk resultaat 

- Vegan - niet getest op dieren 

- U ziet het verschil vanaf dag 3 

Nadelen: 

- De kuur van de behandeling kan oplopen tot 14 dagen 

2.   Premium Whitening Strips 

Premium Teeth Whitening Strips van het merk Swiftwhite staan erom bekend dat ze goed werken 

tegen vlekken en geel gekleurde tanden. Omdat ze gluten- en peroxidevrij zijn, zijn deze whitening 

strips glazuurveilig en doen ze wonderen voor je tanden. U krijgt volledige resultaten in 14 dagen 

bij een dagelijkse toepassing van 30 minuten. De actieve ingrediënten in deze strips zijn 

natriumhydroxide, samen met dicalciumfosfaat, en ftalimidoperoxycaproïnezuur.  

Bovenal voldoet het merk aan de productveiligheid en de Europese regelgeving. Premium Teeth 

Whitening Strips zijn ook getest in een laboratorium in het Verenigd Koninkrijk. 

Voordelen: 

- Strips met kokossmaak 

- U ziet het verschil vanaf dag 3 

- Vegan 

Nadelen: 

- Ze kunnen in het begin een beetje vettig aanvoelen 

- Ze kunnen een kleverig laagje achterlaten op de tanden 

  

https://tandenbleekstore.nl/product/gleamwhite-whitestrips/
https://tandenbleekstore.nl/


3.   Mr. Blanc Whitening Strips - 2 weken voorraad 

Deze tandenbleekstrips met muntsmaak van Mr. Blanc zijn een redding voor ons Europeanen, 

omdat ze volledig voldoen aan de productveiligheidseisen van de Europese Commissie. Deze 

whitening strips bevatten geen peroxide, waardoor ze een veilige keuze zijn voor het verkrijgen 

van wittere tanden zonder uw mondgezondheid in gevaar te brengen. Het zijn strips op basis van 

chloriet met ingrediënten die zeer mild en organisch zijn. 

Mr. Blanc Teeth Whitening Strips worden geleverd in een 2-weekse kuur die uw tanden tot 3 

niveaus witter maakt en ook helpt te voorkomen dat er nieuwe vlekken ontstaan. 

Voordelen: 

- Peroxide-vrij 

- Geen problemen met gevoeligheid 

- Gemakkelijk in gebruik 

Nadelen: 

- Je kunt witte vlekken krijgen in het begin, maar die verdwijnen met de tijd 

Conclusie 

Zijn de whitestrips van Crest toegestaan in Europa? Het meest eenvoudige antwoord is NEE! 

Een bleekstrip met meer dan 6% peroxiden kan schadelijk zijn voor uw gebit. De strips van Crest 

hebben die grens ruimschoots overschreden, met percentages tot wel 44%, en daarom is dit merk 

illegaal verklaard in Europa. Maar wij Europeanen willen nog steeds graag witte tanden zonder de 

kosten van een tandarts, en we willen dat doel niet opgeven omwille van één product. Gleamwhite 

Whitestrips lossen het probleem van verkleurde tanden op en zijn tegelijkertijd echt veilig voor uw 

mondgezondheid. Met 100% niet-peroxide chemicaliën is GleamWhite één van de beste opties 

beschikbaar om u te helpen vol vertrouwen te glimlachen. 

 


