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KWIATOWY AROMAT, 
BUKIET EMOCJI

ESENCJA BLANX 
WZBOGACONA
O ENZYMY

BLANX GLOSSY PINK 
to modowa pasta do 
zębów, która wybiela 
zęby od pierwszego 
użycia, czyniąc 
z Twojego uśmiechu 
podstawę stylizacji.
Dzięki obecności 
specjalnych mikrocząs-
teczek Pro-Shine 
działa głęboko 
na przebarwienia 
i nadaje zębom nową 
lśniącą i trwałą biel. 

Rekomendowana 
do codziennego 
użytku.

Rekomendowana 
do codziennego 
użytku.

Rekomendowana 
do codziennego 
użytku.

BLANX PURE WHITE 
to profesjonalna pasta 
do zębów, która 
wybiela z mocą 
enzymów od 
pierwszego użycia. 
Chroni biel zębów, 
usuwa przebarwienia 
z powierzchni szkliwa 
i zwalcza bakterie 
znajdujące się w jamie 
ustnej.

BLANX DEEP BLUE 
to pasta do zębów, 
dzięki której poczujesz 
biel i ekstremalne 
odświeżenie. 
Obecność cynku PCA 
wzmacnia działanie 
przeciwbakteryjne, 
zapobiegając 
nieprzyjemnemu 
oddechowi i nadając 
zębom nową biel 
i trwałą świeżość. 

BlanX Pro
Glossy Pink 75ml

BlanX Pro
Pure white 75ml

BlanX Pro
Deep Blue 75ml

POROSTY
ARKTYCZNE

Z porostów arktycznych wyodrębniono substancję, która wyjątkowo 
skutecznie chroni błonę śluzową i zęby. Porost arktyczny wykazuje 
naturalne działanie bakteriostatyczne: jest w stanie w krótkim czasie 
zneutralizować większość obciążenia bakteryjnego, w szczególności 
Streptococcus mutans, odpowiedzialnego za powstawanie 
próchnicy, wywierając w ten sposób działanie wybielające.

bezpieczne 
krzemionki

Pasty do zębów BlanX zostały opracowane w pełnej zgodności 
z fizjologią zęba, w oparciu o kalibrowaną mieszaninę krzemionki 
wysokiej jakości. Jej odpowiedni kształt ziaren zapewnia 
jednocześnie doskonałe działanie czyszczące i zachowanie 
maksymalnej integralności szkliwa, z niskim współczynnikiem 
ścieralności RDA dla zachowania najwyższego bezpieczeństwa.

enzymy wzmacniaJAce 
wybielanie ZEBÓW

Enzymy znajdujące się w preparatach BlanX są zdolne do rozkładu 
białek błony obecnej na powierzchni zęba (biofilmu), przyczyniając 
się do usunięcia przebarwień i zapobiegając ich ponownemu 
tworzeniu. Są więc w stanie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 
bakterii, a tym samym przywrócić biel i zdrowie zębów, jednocześnie 
je chroniąc.

biel dzięki arktycznym porostom 
bezpieczeństwo krzemionki nieabrazyjnej 
działanie ochronne enzymów

M O C  S Y N E R G I I

swiezosc zakleta 
w blekicie 


