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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE ETOS WINKELS, 
DA- DIO EN ADVIESDROGISTERIJEN, ALLE APOTHEKEN 

EN ONLINE: PLEIN.NL EN DROGISTERIJ.NET

VERKRIJGBAAR IN UW APOTHEEK 
EN ONLINE: PLEIN.BE

VITIS WHITENING:
De enige whitening formule  
met een 5-voudige werking:  
1 Anti-verkleuringen
2 Herstellend en witmakend
3 Anti-tandsteen 
4 Anti-cariës
5 Polijstend zonder schuring 

De Hydroxyapatite deeltjes vullen barstjes en 
onregelmatigheden van het tandoppervlak op 
waardoor de natuurlijke witheid en glans van tanden en 
kiezen wordt hersteld. 



Waardoor verliezen tanden en kiezen de natuurlijke  
witte kleur? 
• Door stoffen in bepaalde voedingswaren die zich hechten 

aan het tandoppervlak en op die manier verkleuringen 
geven.

• Door de aanwezigheid van tandsteen waardoor tanden en 
kiezen er donker uitzien.

Hoe kan de natuurlijk witte kleur en glans van tanden en 
kiezen worden hersteld?
• Om verkleuringen te verwijderen, is het noodzakelijk 

om het tandoppervlak grondig te reinigen en tandsteen 
(gekristalliseerde tandplaque/orale biofilm) te verwijderen.

• Door te poetsen met de innovatieve VITIS Whitening 
Tandpasta worden aanslag en verkleuringen op  
5 manieren verwijderd.

Verwijdert effectief verkleuringen van tanden en kiezen en 
herstelt de natuurlijk witte kleur. 

 • Continueer het poetsen met de VITIS Whitening  
Tandpasta om de whitening effecten te maximaliseren  
en te behouden.

• Zeer veilig voor tanden en kiezen door een lage 
schuringswaarde.

Voor aanvullend effect 
VITIS Whitening Mondspoelmiddel  
versterkt de werking van de VITIS Whitening Tandpasta. 
Het mondspoelmiddel verwijdert verkleuringen en herstelt 
de natuurlijke witte kleur van de tanden en kiezen, ook op 
plaatsen die met tandenpoetsen moeilijk bereikbaar zijn.

Gebruik 
Minimaal 2x per dag spoelen met 15 ml gedurende  
30 seconden. Niet naspoelen met water. Bij voorkeur na 
het spoelen met VITIS Whitening Mondspoelmiddel  
30 minuten niet eten of drinken.

5-VOUDIGE WERKING
EEN INNOVATIEVE

Alcoholvrij


