
Hoe weet u of uw Crest Whitestrips echt zijn? 
In het afgelopen decennium heeft het bleken van tanden een geheel andere betekenis 
gekregen. Het gaat niet langer alleen om een bezoek aan de tandarts voor professionele 
behandelingen. Mensen hebben nu de middelen om zelf voor hun tanden te zorgen en 
hun gezondheid in de gaten te houden. Een eenvoudige tandenborstel en -pasta zullen 
altijd een onmisbaar onderdeel blijven. Maar innovatie en creativiteit veranderen de 
tandverzorging. Er zijn nu meer manieren om je tanden wit, schoon en gezond te houden. 
Eén daarvan zijn tandenbleekstrips. Hoe weet je nu of jouw Crest Whitestrips echt zijn? 

Populariteit van Whitestrips 

Misschien wel de meest succesvolle van deze innovaties zijn de Whitestrips. Deze 
eenvoudige maar opmerkelijk doeltreffende vrij verkrijgbare producten zijn niet meer weg 
te denken uit de tandverzorging. 

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom Whitestrips zo populair en effectief zijn geworden. 
In principe kunnen ze worden gebruikt in plaats van professionele tandenbleekdiensten, 
en daarom nemen veel landen ze op in hun regelingen voor tandverzorging. 

Oral-B en Crest zijn twee niet-EU tandheelkundige industrie reuzen die de vlag voeren 
voor de Whitestrip revolutie. Echter, als u in de EU woont, is het belangrijk te weten dat 
Crest niet langer te koop is. Ze zijn van de markt gehaald omdat hun gehalte aan 
waterstofperoxide hoger is dan het toegestane Europese niveau van 6%. 

Om deze reden is uw beste optie binnen de EU de GleamWhite Whitening Strips. Zij zijn 
één van de beste alternatieven op de markt. GleamWhite Whitestrips zijn medisch getest 
en bewezen, FDA en CE goedgekeurd en zijn de veiligste en meest effectieve tand-
whitening optie beschikbaar in Europa. Ook veroorzaken ze geen tandgevoeligheid. 

Kies verstandig 

Crest Whitestrips zijn niet alleen effectief, ze zijn ook al geruime tijd de trend. Ze verdienen 
alle lovende kritieken die ze krijgen, maar zoals met alles wat een groot succes heeft, zijn 
er ook namaakproducten. 

Deze imitaties beloven dezelfde resultaten te leveren als de echte producten, maar falen 
jammerlijk. Wees op uw hoede voor deze producten, want ze doen meer kwaad dan goed. 
Sommige kosten evenveel als de echte Crest Whitestrips, maar ze missen kwaliteit en 
duurzaamheid. Sommige kunnen zelfs je tanden en tandvlees beschadigen! Dus hoe 
herken je deze vervalsingen? Het kan een hele uitdaging zijn omdat Crest Whitestrips niet 
in winkels worden verkocht. Je kunt ze alleen online vinden, dus je hebt niet het voordeel 
dat je ze kunt bekijken of de kwaliteit van de verpakking in je handen kunt voelen om de 
echtheid ervan vast te stellen. Dit betekent dat je in staat moet zijn om namaak visueel te 
herkennen. 

https://tandenbleekstore.nl/
https://amzn.to/3jc2cmQ
https://tandenbleekstore.nl/product/gleamwhite-whitestrips/


En denk hier eens over na: als mensen ze blijven kopen, betekent dit dat deze kopieën 
echt overtuigend moeten zijn. Anders heeft het weinig zin om ze te kopen. Waarom zou 
je iets kopen waarvan je duidelijk weet dat het je niet de gewenste resultaten zal geven? 
Gelukkig kunt u de kopieën gemakkelijk herkennen, maar alleen als u weet waar u op 
moet letten. Er zijn kleine details die de vervalsing onderscheiden van het origineel. 

Voor iedereen die in Europa woont: gelukkig zijn de GleamWhite strips zeer gemakkelijk 
te herkennen met een duidelijke branding en een verpakking van hoge kwaliteit. Ze zijn 
enkel te koop via Tandenbleekstore.nl en Gleamwhite.ie. Elk doosje bevat 14 
behandelingen en een kleurengids. 

Te overwegen factoren 

Verpakking 

Let altijd op de verpakking en het ontwerp van de Whitestrips die u koopt. 

Crest Whitestrips hebben een donkerblauw en wit kleurenschema, en dit geldt voor de 
vele soorten strips die verkrijgbaar zijn (Crest 3D Classic Vivid, Crest 3D White Luxe 
Professional Effects, etc.). Als er al variaties zijn, zijn deze zeer gering. U ziet altijd het 
Crest logo met de kenmerkende rode letter “C” op de voorkant van de verpakking, en 
deze is altijd groter dan alle andere letters. 

 
Op de achterkant van de verpakking ziet u het land van herkomst gedrukt in een wit kader. 
De echte komen uit de VS. Elk ander land dat u ziet, betekent dat het product niet 
authentiek is. 



 
Als u een pakje Crest oppakt en ziet dat het op enige manier afwijkt van wat hierboven 
staat, dan is het gewoon een heel goed imitatieproduct. Zelfs als de verpakking het Crest 
logo heeft, is het nog steeds gewoon een kopie en niet de prijs waard, ongeacht hoe 
goedkoop of anders het is. 

Een verder bewijs van echtheid is te vinden in de grootte en afmeting van de zakjes. 
Originele Crest zakjes zijn glanzend en hebben uniforme afmetingen van ongeveer 10 x 
5cm. Bovendien zijn de Whitestrips per twee verpakt (1 strip voor boven- en 1 voor 
ondertanden). 

Hoofdkleur van de tekst 

Met uitzondering van het rode handelsmerk “C”, is de rest van de tekst geschreven in wit 
of donkerblauw. Het deel van de tekst dat het meest in het oog springt, is het 
serienummer. Het staat op één zijde van het pakje en is in zwart geschreven. Als u een 
pakje koopt waarvan de tekst anders is gedrukt dan dit, dan is de kans groot dat het om 
een vervalsing gaat. 

Een ander zeer belangrijk ding waar je op moet letten is de tekst die de fabrikant 
benadrukt. De originele Crest Whitestrips zijn eigendom van Procter & Gamble, dus je 
moet daar hun naam geschreven zien staan. Zo niet, dan kunt u er zeker van zijn dat het 
product in uw handen niet is wat u denkt dat het is. 

Prijs van producten 

Er is een partij Crest Whitestrips op de markt die aanzienlijk goedkoop zijn. Dit zijn 
namaak, geïmporteerde Whitestrips uit China. Geen van hen heeft iets te maken met 
Procter & Gamble. Crest Whitestrips kosten minimum €44 voor een volledige 
behandeling, afhankelijk van welk type strips je gebruikt. 

Dat gezegd hebbende, zou geen enkel pakje Crest Whitestrips rond de 10 tot 20 euro 
verkocht mogen worden. Ze zijn betaalbaar, maar niet zo goedkoop. Dergelijke verdacht 



lage prijzen zijn een duidelijke aanwijzing dat de Whitestrips niet zijn gemaakt volgens de 
echte Crest kwaliteitsstandaard. 

Conclusie 

Nou, daar heb je het. Veel mensen over de hele wereld begrijpen en waarderen wat een 
geweldige, onaangeboorde bron Crest Whitestrips zijn. Dit is vooral waar gezien het feit 
dat ze een fantastisch, betaalbaar alternatief zijn voor dure tandheelkundige procedures. 
De realiteit is natuurlijk dat er bedrijven zijn die dit weten. Zij doen hun best om u nep 
Crest Whitestrips te verkopen voor minder dan de helft van de prijs van het originele 
product – of soms zelfs minder! Veel van deze bedrijven hebben succes geboekt ten koste 
van uw tandgezondheid. 

Dus, de volgende keer dat u Crest Whitestrips wilt kopen, neem dan de tijd om het product 
echt te onderzoeken. Zorg ervoor dat u alle tekenen ziet die aantonen dat het een origineel 
product is, of u zou kunnen eindigen met geruïneerde tanden in plaats van een stralende, 
mooie glimlach. 

Onthoud dat als je in de EU woont, je veiligste, beste en meest effectieve alternatief de 
GleamWhite Whitestrips zijn. Deze bevatten geen waterstofperoxide, zijn dus legaal te 
verkrijgen en zijn ideaal voor mensen die gevoelige tanden hebben. GleamWhite 
Whitestrips zijn perfect voor handig, thuisgebruik, en ze zijn ook nog eens een heel 
betaalbare optie. 

Het maakt dus niet uit waar u woont, u kunt een fantastisch, topkwaliteit product voor het 
bleken van uw tanden bestellen dat u in het comfort van uw eigen huis kunt gebruiken. 
Crest en GleamWhite Whitestrips geven u een stralende lach! 

 


