
Hoe kies je het beste tandenbleek product? 
 

Het beste tandenbleek product 

Bent u klaar om te gaan winkelen voor het beste tandenbleek product? Dan is 
het een goed idee om uit te zoeken wat bij je past, aangezien er verschillende 
opties beschikbaar zijn. 
 
 

Gevoelige tanden? 
Waterstofperoxide is een populair ingrediënt voor tandbleekmiddelen. Hoe 
meer peroxide het product bevat, hoe sneller en effectiever het zal werken. Als 
je gevoelige tanden hebt, is het niet altijd het beste om voor een hogere dosis 
peroxide te gaan. Wil je een product gebruiken dat dicht in de buurt komt van 
wat professionals gebruiken? Probeer dan GleamWhite whitestrips. Deze strips 
zijn ontworpen met dezelfde veilige ingrediënten die tandartsen gebruiken en 
verwijderen vlekken die zich over een periode van maximaal 12 jaar hebben 
opgehoopt. 
Gebruik: 30 minuten eenmaal per dag gedurende een periode van 14 dagen, 
met resultaten die tot 12 maanden aanhouden! 
Een ander alternatief is Crest 3D White Gentle Routine Whitestrips (voor niet-
EU). Dit product heeft een geleidelijk whitening effect en het is mild voor 
gevoelige tanden. U hoeft deze strips slechts 5 minuten per dag op regelmatige 
basis te gebruiken en u zult na 28 dagen resultaat zien. 
 
 
 

Een korte of lange behandeling? 
Heb je het druk en weinig vrije tijd? Wil je zo min mogelijk moeite doen om 
serieuze resultaten te krijgen? Gebruik dan Crest 3D White Professional Effects 
(niet-EU) terwijl u uw dagelijkse bezigheden doet, zoals het huishouden, e-mails 
checken, etc. 
 
Sommige producten om tanden te bleken vereisen weken van toewijding, terwijl 
andere producten in slechts een paar dagen resultaat laten zien. Maar toch, als 
u zich niet kunt binden aan een volledig programma, overweeg dan een 
elektrische tandenborstel in combinatie met een whitening tandpasta zoals 
Crest 3D White Brilliance. Op deze manier kunt u uw tanden regelmatig bleken, 
wanneer het u uitkomt. 
 



Bent u op zoek naar onmiddellijk resultaat voor een last-minute evenement? 
Probeer dan Crest 3D Whitestrips 1-Hour Express (niet-EU). Deze strips 
verwijderen vlekken in slechts 1 uur! Gebruik het complete product voor een 
optimaal resultaat. 
 
 

Voorgeschiedenis gebit 
Tandenbleekbehandelingen werken niet op kronen, bruggen, vullingen en 
ander soortgelijk werk aan de tanden. Er zal een merkbaar kleurverschil te zien 
zijn wanneer je lacht. 
 

Hoeveel wilt u uitgeven? 
Gelukkig zijn er verschillende tandbleekmiddelen die effectief zijn en niet duur. 
Als je het wilt proberen, raden we je Peroxide-vrije strips aan, zoals GleamWhite 
whitestrips. U hoeft deze slechts 30 minuten per dag aan te brengen en uw 
tanden zullen zichtbaar witter worden, tot wel 3-5 tinten. 
 
Wilt u nog minder uitgeven? Vervang dan uw gewone tandpasta door een 
whitening variant. 
  
 


