
Nowa era
dla Twojego uśmiechu

Aktywne Wybielanie
Uśmiechem

www.blanxwhiteshock.pl

Wyłączny Dystrybutor w Polsce: 
A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o., tel. 22 798 03 18,
www.blanxwhiteshock.pl
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Jak to działa?
BlanX White Shock
Natura wykorzystuje światło dzienne, 
aby tworzyć życie i wykorzystuje je jako 

paliwo dla wszystkich organizmów żywych.

Dzięki pracy działu badawczego BlanX stworzono BlanX 
White Shock z ActiluX® - specjalną  formułę opartą na 
nieorganicznych tlenkach fotokatalitycznych o szczególnej 
strukturze i o bardzo wysokiej wydajności.

Światło stanowi paliwo dla BlanX White Shock

Jedna potrzeba różne rozwiązania

Każdego dnia cząsteczki 
organiczne odpowiedzialne 
za osady, przebarwienia, 
nieprzyjemny zapach i rozwój 
bakterii atakują nasze zęby.

Mikrokryształki ActiluX®, reagując 
ze światłem dziennym, produkują 
ładunki „+” i „–”, które wchodzą w 
reakcję z tlenem i wodą zawartymi 
w ślinie oraz w otaczającym je 
środowisku.
W trakcie tego procesu tworzą się 
rodniki, które są nieszkodliwe dla 
organizmu, ale atakują cząsteczki 
organiczne odpowiedzialne za 
osady.

Dzień po dniu, przy każdym 
uśmiechu, zęby wybielają 
się i odzyskują naturalny 
blask dzięki połączonemu 
działaniu światła i ActiluX®.

Naturalne 
wybielająco-ochronne pasty 

do zębów BlanX MED

Bezpieczeństwo na 
pierwszym miejscu

Wybielająca pasta 
do zębów z zaawansowaną 

technologią

Efektywność i wydajność 
na pierwszym miejscu

Nowa era
dla Twojego uśmiechu

Nowa formuła wybiela zęby w zupełnie naturalny sposób 
i jest skuteczna już od pierwszego użycia.

Gwarantowana skuteczność
i bezpieczeństwo

Ochrona szkliwa
Bardzo niski współczynnik ścieralności został 
osiągnięty dzięki rezygnacji z nadtlenków i krzemionki 
ściernej, które mogą podrażniać i ścierać szkliwo.

Nie tylko wybielanie!
Zawarte w ActiluX® składniki nawadniają dziąsła 
i dbają o ich dobrą kondycję przez usuwanie 
bakterii, które są przyczyną osadu i ubytków.
 Nawilżenie

dla dziąseł

Ochrona
Szkliwa

Nie zawiera
nadtlenków

Skuteczność
widoczna
nawet 
po pierwszym
użyciu

Bezpieczna
i nie powodująca
nadmiernego
ścierania

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DLA ROZŚWIETLENIA TWOJEGO 
UŚMIECHU 

Laboratoria marki BlanX® opracowały nową linię produktów BlanX® White Shock opartą 
na rewolucyjnej, opatentowanej formule z ActiluX® – aktywnym składnikiem, który 
wykorzystując światło dzienne,  wybiela zęby.



Wybielająco-ochronna pasta do 
zębów do codziennego stosowania, 

która reaguje na światło przy 
każdym Twoim uśmiechu

i zapewnia bielsze zęby przez 24 
godziny.

ActiluX® odkłada się na powierzchni 
zębów i pozostaje aktywny przez cały 
dzień, naturalnie wybielając Twoje 
zęby.

DZIAŁANIE WYBIELAJĄCE

15 30Dni

Niski efekt

Duży efekt wybielania

0

Skuteczność

NISKIE

ŚREDNIE

WYSOKIE> 100

50-100

< 50

39.29

Bezpieczeństwo
Niski współczynnik

ścieralności

AKTYWNA
24h

®

BLANX® WHITE SHOCK 50 ML
+ BLANX® LED

Nowa formuła (Blue Formula) wzbogacona optycznymi 
rozjaśniaczami. Działanie widoczne już po pierwszym użyciu!
Aby wzmocnić działanie wybielające, użyj specjalnej ledowej 
nasadki świetlnej BlanX® LED*, która aktywuje pastę już przy 

wyciskaniu z tubki.      
Pasta BlanX White Shock z formułą Blue Formula dostępna 

również w wersji 75ml.

Za każdym razem, gdy się uśmiechasz, 
ActiluX® reaguje ze światłem dziennym, 
naturalnie wybielając i usuwając bakterie, 
które powodują powstawanie płytki 
nazębnej i psują zęby.

DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE

AKTYWNA
24h

* Nasadka BlanX® LED jest przeznaczona do wielokrotnego użytku i działa wyłącznie z pastą BlanX® White Shock.

BLANX® 
WHITE SHOCK 75 ML

BLANX® WHITE SHOCK
INTENSYWNY SYSTEM WYBIELAJĄCY 50ML

+ BLANX® LED BITE

Uruchom turbo, wybielając przy pomocy 
BlanX® White Shock dzięki zastrzykowi świetlnemu: 
naturalne wybielanie zębów od pierwszego użycia. 

BlanX® LED Bite jest produktem wielokrotnego użytku, 
który działa wyłącznie z pastą BlanX® White Shock.

Dzięki wzbogaceniu formuły optycznymi rozjaśniaczami 
uznasz swoje zęby za bielsze już po pierwszym użyciu!

Formuła BlanX® White Shock działa 
natychmiastowo od pierwszego 
użycia.

NATYCHMIASTOWY EFEKT 

AKTYWNA
24h

BLANX® WHITE SHOCK
PŁYN
Zaawansowany wybielający płyn do higieny 
jamy ustnej o długotrwałym działaniu 
odświeżającym oddech.
Innowacja! 

Jedyny na rynku płyn do higieny jamy ustnej 
z opatentowanym składnikiem ActiluX®, 
aktywowany światłem.
 
BlanX® White Shock Płyn z opatentowanym 
składnikiem ActiluX® to jedyny płyn 
perfekcyjnie okalający zęby warstwą ochronną, 
która pomaga chronić zęby przed 
przebarwieniami i utrzymać naturalny, biały 
uśmiech. 

Najprostszy sposób na dostarczenie maksymalnej dawki ActiluX®.

· Działanie wybielające: ActiluX® pomaga usuwać pigmenty przebarwiające 
i przywraca naturalną biel zębów

· Działanie antybakteryjne: pomaga usunąć bakterie z mikro�ory jamy ustnej 
· Działanie odświeżające: przyjemny aromat świeżej mięty utrzymuje się 

praktycznie przez cały dzień.

BLANX® WHITE SHOCK
ŻEL WYBIELAJĄCY
W pełni bezpieczny produkt wybielający bez 
nadtlenku, który możesz stosować gdziekolwiek 
i kiedykolwiek chcesz.

Formuła
• ActiluX®, zawarty w BlanX® White Shock, jest 

aktywowany światłem i inicjuje reakcję 
fotochemiczną wraz z tlenem i wodą zawartą 
w mikro�orze jamy ustnej.

• ActiluX® tworzy mikrowarstwę ochronną, 
dzięki której powierzchnia zębów ulega 
oczyszczeniu z przebarwień i ma właściwości 
antybakteryjne.

• ActiluX® jest nieagresywny i w pełni bezpieczny dla szkliwa, a dodatkowo 
utrzymuje naturalny poziom nawilżenia dziąseł 
i błony śluzowej w  jamie ustnej.

W celu zintensy�kowania działania wybielającego 
BlanX® White Shock Whitening Gel Pen jest wzbogacony 
PAP (phtalimido-peroxy-caproic acid) kwas 
ftalimidoperoksyheksanowy.

• PAP jest w pełni bezpieczny i bardzo skuteczny
• BlanX® White Shock Whitening Gel Pen ma także właściwości antybakteryjne
• BlanX® White Shock Whitening Gel Pen nie zawiera nadtlenków!

BLANX® WHITE SHOCK WHITENING GEL PEN jest produktem kosmetycznym!

Pierwsza na świecie pasta do zębów,
która aktywnie wybiela światłem bez użycia nadtlenku

Rewolucyjna formuła chroniona międzynarodowymi patentami oparta o ActiluX®
- innowacyjny składnik, który intensy�kuje swoje działanie pod wpływem światła w całkowicie naturalny sposób

PRODOTTO
ITALIANO

oryginalny produkt
włoski


