
Aanbevolen door professionals 
Cavex Bite&White is een product van Cavex Holland, 
een gespecialiseerde fabrikant van tandartsproducten 
met meer dan 100 jaar ervaring. Cavex Bite&White 
Professional Dental Whitening System is uitvoerig getest 
en wordt aanbevolen door tandartsen en 
mondhygiënisten. Cavex Bite&White bevat 16% 
carbamideperoxide ( = 6% waterstofperoxide)*, een 
materiaal dat zich als tandbleekmiddel heeft bewezen. 
Het is effectief zonder uw tanden aan te tasten.   

Fluoride 
Cavex Bite&White whitening gel bevat natriumfluoride 
voor het versterken van het glazuur. Het bevat ook 
kaliumnitraat dat helpt tegen gevoeligheid.  
Mint is toegevoegd voor een aangename smaak in het 
geval er een beetje materiaal uit het bitje komt. Om 
mond- of gezondheidsproblemen uit te sluiten en om 
Cavex Bite&White whitening gel te kunnen gebruiken, is 
een consult bij een bevoegde tandarts of mondhygiënist 
voor de bleekbehandeling noodzakelijk. Alle Cavex 
Bite&White bleekmaterialen zijn pH-neutraal (pH = 6,2) 
en derhalve veilig voor uw tanden.

Meer informatie  
Uw tandarts kan u meer vertellen over Cavex 
Bite&White. 

• Veilig, effectief en gemakkelijk 

•  Uw tandarts verzorgt behandelplan, 

afdruk en gebitsmal 

• Thuis bleken met snel resultaat 

•  Complete whitening behandeling
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pH-neutraal, 
dus veilig voor 
uw tanden!

Thuis  
bleken onder 
toezicht van 
 uw tandarts

ABC MASTERKIT

CAVEX
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ABC MASTERKIT

Naast de Cavex 
Bite&White ABC 
Masterkit zijn Cavex 
Bite&White refills, 
Cavex Bite&White 
ExSense en Cavex 
Bite&White 
StainLess ook los
te verkrijgen

* Waterstofperoxide ≤ 6 %; niet gebruiken bij personen onder 18 jaar; product en 
behandeling alleen beschikbaar via beoefenaar der tandheelkunde en voor gestelde periode.



Veilig en snel stralend witte tanden met 
het Cavex Bite&White ABC-Systeem

Thuis bleken – makkelijk als ABC!
Het Cavex Bite&White ABC systeem zorgt er in 3 stappen 

voor dat uw tanden snel en veilig witter worden zonder 

gevoeligheid. Het systeem bestaat uit Cavex Bite&White 

StainLess, Cavex Bite&White whitening gel en Cavex 

Bite&White ExSense.

Stap A : Cavex Bite&White StainLess
Deze grondig reinigende tandpasta maakt uw tanden extra 

goed schoon. Behalve het verwijderen van de 

oppervlakkige vlekken geeft het ook een verhoging van de 

zuurgraad in uw mond, wat ervoor zorgt dat de whitening 

gel beter werkt! Deze tandpasta zorgt dus voor een perfect 

begin van uw whitening behandeling!

Stap B : Cavex Bite&White whitening gel
De wetenschappelijk bewezen gel zorgt voor een veilig en 

snel bleek resultaat. U dient het bitje met bleekgel ongeveer 

45 minuten in uw mond te houden.

Stap C : Cavex Bite&White ExSense
Na het bleken volgt de nazorg in de vorm van Cavex 

Bite&White ExSense, een conditioner voor uw tanden.

Deze re-mineraliseert de tanden waardoor deze harder 

worden. Ook voorkomt het mogelijke gevoeligheid! De 

conditionerende gel brengt u aan in het bitje welke 

maar 5 minuten in de mond moet blijven!

Stralend witte tanden
Mooie witte tanden zijn aantrekkelijk om te zien. Om jaloers op te 

worden! Het hebben van witte tanden is bovendien goed voor het 

zelfvertrouwen. Weet u dat het tegen woordig heel eenvoudig is 

om uw tanden te bleken? Er is nu Cavex Bite&White, een veilig 

product om uw tanden thuis te bleken. Cavex Bite&White werkt 

snel, is gemakkelijk in gebruik en laat u weer stralend lachen!

Veilig en effectief tanden bleken
De meeste mensen beginnen hun leven met een smetteloos wit 

gebit. Door roken, koffie, thee of andere voedingsmiddelen 

verkleuren tanden na verloop van tijd. Bovendien kunnen het 

gebruik van medicijnen of erfelijke tandproblemen 

een rol spelen. En hoe vervelend het ook 

klinkt, ook ouder worden heeft invloed 

op de tandkleur. Het beschermende 

glazuur van uw tanden wordt 

dunner, zodat kleurstoffen nog 

sneller kunnen doordringen en 

waardoor het onderliggende, 

relatief donkere, tandbeen meer 

zichtbaar wordt.

Een voor de hand liggende 

oplossing is tanden bleken. 

Daarvoor is Cavex Bite&White 

ontwikkeld. Een veilig en effectief 

tandbleekmiddel. De behandeling 

vindt niet plaats in een kliniek of in de 

tandartsstoel. U voert hem zelf uit; waar 

en wanneer u het wilt. Ook uw tanden 

kunnen zo mooi wit worden als die van die 

ander waar u altijd zo jaloers op was.* 

*   Resultaat is onder meer afhankelijk van de aard van de 
verkleuring, de intensiteit, de algehele mondhygiëne en 
behandelduur.

Raadpleeg uw tandarts
Alleen een tandheelkundige behandelaar mag Cavex Bite&White aan 

u verstrekken. Het is verstandig voordat u gaat bleken contact op te 

nemen met uw tandarts. Deze kan u goed voorlichten over de 

mogelijkheden van het bleken van uw tanden, u nuttige tips geven 

én belangrijk voorbereidend werk doen. Zoals uw gebit controleren, 

polijsten en ontdoen van tandsteen. Uw tandarts kan goed de 

huidige kleur vaststellen en op basis van uw wensen een nieuwe 

kleur bepalen. Die kleur is vervolgens weer de basis voor het 

bleekschema.

Veilig aan de slag met een goed passend bitje
Aan de hand van een professionele afdruk van uw gebit wordt een 

goed passend bitje gemaakt. Die past precies om uw tanden en 

kiezen. Hierdoor zal de bleekgel niet of nauwelijks in contact komen 

met uw tandvlees. 

Uw tandarts geeft precies aan 

hoeveel gel u moet gebruiken.  

Voor de behandeling. Na de behandeling een  
stralend witte lach.

U krijgt het transparante 
bitje en bleekgel mee naar huis.


