Opgepast met “onveilige” tandenbleek kits

Bezorgdheid over online
“onveilige” tandenbleek kits

verkoop

van

In dit artikel heb ik het graag even over veel tandenbleek kits die online
verkrijgbaar zijn. Volgens de Ierse krant RTI bevatten veel van die strips illegaal
hoge concentraties Peroxide. Dit ingrediënt kan het tandvlees verbranden en
schade toebrengen aan je gebit.
Volgens een Brits onderzoek werden er 36 kits getest en 21 ervan bleken meer
Peroxide te bevatten dan de wettelijk toegestane hoeveelheid voor thuisgebruik.
Eén kit bevatte zelfs 300 keer te veel van het actieve bestanddeel. Vele
webshops haalden deze onveilige tandenbleek kits dan ook uit de verkoop toen
ze werden gesignaleerd. Toch is de consumentenbond bezorgd over het feit dat
sociale media de producten zodanig promoten en het gebruik ervan
aanmoedigen.
Sue Davies, hoofd van het consumentenbeschermingsbeleid bij “Which?”, zegt:
“Het is verontrustend dat uit onze tests is gebleken dat zoveel van deze
producten die op online marktplaatsen worden verkocht – en vaak op sociale
media worden aangeprezen – de wettelijke grenswaarden voor
waterstofperoxide overschrijden en de gezondheid van gebruikers in gevaar
brengen. Het is duidelijk dat zelfregulering niet werkt, waardoor mensen worden
blootgesteld aan een stortvloed van onveilige producten online.”
Tandenbleekmiddelen
voor
thuisgebruik
mogen
maximaal
0,1%
waterstofperoxide bevatten, terwijl de wettelijke limiet voor toepassing door
tandartsen 6% is.

De ergste overtreder die werd gevonden, was een bleekgelkit met 30,7%
waterstofperoxide, van de winkel ‘Oral Orthodontic Materials’ op AliExpress. Het
bedrijf zei dat het “de fout heeft ontdekt, deze tijdig heeft gecorrigeerd en dat
het product uit de verkoop is gehaald”, terwijl AliExpress de groep liet weten:
“We nemen productveiligheid zeer serieus en nadat Which? ons op de hoogte
had gesteld van haar bevindingen, hebben we onmiddellijk actie ondernomen
en de producten verwijderd.”

Zijn er ook veilige strips?
Jazeker! Peroxide is niet het enige dat tanden bleekt. Er bestaan een paar
veilige alternatieven die uiterst effectief zijn. 1 zo’n product is GleamWhite. Het
gebruikt een alternatief, pijnloos actief ingrediënt dat zowel zacht is voor het
glazuur als sterk tegen vlekken. Het maakt je tanden 3-5 tinten witter met
resultaten tot wel 12 maanden!

