Ten uÊmiech
mo˝e...

Wy∏àczny Dystrybutor w Polsce: A.B.BERREN, tel. (022) 798 03 18, www.blanx.info.pl

CHCESZ

WI¢CEJ…?
BlanX to mocno wybielajàca pasta do z´bów ca∏kowicie
bezpieczna dla szkliwa.

BlanX zawiera wy∏àcznie naturalne sk∏adniki – aktywny wyciàg
z porostu islandzkiego odkryty podczas ekspedycji na tereny Arktyki.

...byç TWÓJ!

Dost´pne w aptekach

BlanX stosuj codziennie, a zapewnisz swoim z´bom najlepszà
ochron´ przed próchnicà, kamieniem naz´bnym i chorobami dziàse∏.

BLANX – NAJLEPSZY SPOSÓB NA BIA¸E Z¢BY.
Blanx jest jedynà znanà pastà wybielajàcà, na bazie naturalnych
sk∏adników, nie Êcierajàcà szkliwa.

BlanX CLASSIC
Pierwsza pasta wybielajàca ca∏kowicie bezpieczna
dla struktury szkliwa. Usuwa przebarwienia osadowe
po kawie i papierosach oraz redukuje przebarwienia
wewnàtrz struktury szkliwa. Pasta zapobiega
próchnicy (wykazuje unikalne w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze), przywraca fizjologiczne pH oraz wzmacnia
szkliwo powstrzymujàc proces demineralizacji.
Tuba z dozownikiem: 75 ml

Prawdziwa Maska Pi´knoÊci
dla Twoich z´bów!!!
INNOWACYJNA FORMU¸A
Z POTRÓJNYM DZIA¸ANIEM

BlanX ANTY-OSAD

Teraz mo˝esz szybko, bezpiecznie
i skutecznie wybieliç z´by i oczarowaç
ka˝dego swoim uÊmiechem.

Nowatorska pasta wybielajàca usuwajàca ze
szkliwa najbardziej oporne i trudne do zneutralizowania osady spowodowane spo˝yciem kawy,
tytoniu, czerwonego wina oraz odk∏adaniem si´
p∏ytki bakteryjnej. Zawiera naturalne wyciàgi
z porostu islandzkiego oraz mikroproszek z bambusa.
Tuba z dozownikiem: 75 ml

• Opatentowana formu∏a z Porostem
Islandzkim
• Wyjàtkowo skutecznie usuwa plamy
po dymie nikotynowym, osady po
herbacie, kawie i czerwonym winie
oraz uporczywe osady
• Gwarantuje b∏yskawiczny efekt
wybielajàcy

BlanX WRA˚LIWE Z¢BY
Specjalistyczna pasta wybielajàco-ochronna
wspomagajàca leczenie nadwra˝liwoÊci z´bowej.
Zawiera aktywne czàsteczki hydroksyapatytu
i chlorku potasu znoszàce uczucie bólu i zabezpieczajàce przed nawrotem nadwra˝liwoÊci z´biny
oraz ods∏oni´tych szyjek z´bowych. Tuba z dozownikiem: 75 ml

BlanX ANTI-AGE
Wybielajàca pasta zapobiegajàca starzeniu
si´ z´bów. Wzbogacona kompleksem oligopierwiastków mineralnych wspomaga odbudow´
ubytków w szkliwie i hamuje nadmiernà
demineralizacj´ szkliwa. Odpowiednia dla osób
po 35 roku ˝ycia. Tuba z dozownikiem: 75 ml
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Co zyskujesz stosujàc BlanX EXTRA WHITE?
B¸YSKAWICZNY REZULTAT: posiada wyjàtkowo intensywne dzia∏anie
wybielajàce
BEZPIECZE¡STWO: zapewnione dzi´ki specjalnej formule, której g∏ównym
sk∏adnikiem jest Porost Islandzki (Arctic Lichen) w wysokim st´˝eniu
SKUTECZNOÂå: widoczny efekt ju˝ po minucie stosowania!
Extra White jest czymÊ wi´cej, ani˝eli pastà do z´bów i s∏u˝y do prawdziwej,
intensywnej terapii wybielajàcej i oczyszczajàcej z´by. U˝ywaj EXTRA WHITE
2 razy dziennie przez okres 15 dni (tuba 30ml).
Ju˝ teraz kup w swojej aptece!

BlanX DELIKATNE DZIÑS¸A

BlanX P¸UKANKA

Formu∏a wybielajàca przyspieszajàca naturalnà
regeneracj´ dziàse∏ w przebiegu chorób przyz´bia.
Wspomaga redukcj´ krwawieƒ i stanów zapalnych
dziàse∏. Skutecznie zapobiega i wspomaga leczenie
paradontozy. Aktywne sk∏adniki (kasztanowiec,
nagietek, witamina E) uszczelniajà naczynia dziàse∏
i zapewniajà najlepszà, codziennà ochron´ wra˝liwych
dziàse∏. Tuba z dozownikiem: 75 ml

Pierwsza wybielajàca p∏ukanka ochronna o przed∏u˝onym dzia∏aniu zwalczajàcym nieÊwie˝y oddech.
P∏ukanka BlanX chroni szkliwo z´bów przed
dzia∏aniem kwasów i zapewnia skutecznà ochron´
miejsc niedost´pnych dla szczoteczki. Dost´pna
w pojemnoÊciach: 250 ml i 500 ml.
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