


Mikä on Xytol hampaiden valkaisuliuska? 
 

Uusi Xytol Teeth Whitening Strip on hammaslääkäreiden 
kehittämä valkaisumenetelmä, jossa tehoaine reagoi 
hampaiden epäpuhtauksien kanssa vaalentaen hampaita 
useita asteita. 
 

 Tehokkaampi ja käyttäjäystävällisempi verrattuna 

olemassaoleviin hampaiden valkaisutuotteisiin. 

 Valkaisuliuskan käyttö on erittäin miellyttävä kokemus. 

 Liuska on helppo asettaa hampaisiin, se on lähes 

huomaamaton ja on helppo poistaa käytön jälkeen. 

 Pakkauksessa on 15 päivän hoitojakso. 

 

 



Näin käytät Xytol hampaiden valkaisutuotetta 
 Repäise strippi auki 

 Vedä valkaisuliuskat esiin 

 Irroita liuska alustasta ja asettele se hampaiden pintaa vasten (pidempi liuska ylähampaille ja 

lyhyempi liuska alahampaille) 

 Anna vaikuttaa noin 45 minuuttia 

 Käytön jälkeen huuhtele suu vedellä 

 



Tietoa hampaiden valkaisusta 
 

 Toimivissa koti- ja hammaslääkärivalkaisuissa käytetään vaikuttavana 

aineena karbamidi- tai hydrogenperoksidia 

 Hydrogenperoksidi on kolme (3) kertaa tehokkaampaa hampaiden 

valkaisussa kuin karbamidiperoksidi 

 Näin ollen Xytol Teeth Whitening Stripin sisältämä 6% 

hydrogenperoksidi vastaa tehokkuudeltaan 18% karbamidiperoksidia 

 Suomen apteekkimarkkinoilla on tällä hetkellä hampaiden 

valkaisugeelejä ja -kyniä, jotka sisältävät karbamidiperoksidia 1 – 10 % 

 Koska tuotteemme vastaa tehokkuudeltaan 18% karbamidiperoksidia, 

voimme oikeutetusti sanoa, että tuotteemme on lähes kaksi (2) kertaa 

tehokkampaa kuin mikään muu Suomen apteekkimarkkinoilla tällä 

hetkellä oleva hampaiden valkaisutuote 

 Lisäksi Xytol Whitening Strip on käyttömukavuudeltaan täysin eri 

luokkaa 

 6% hydrogenperoksidi on aikaisemmin ollut ainoastaan 

hammaslääkäreiden käytössä 

 



Yleistä 
 

 Xytol valkaisumenetelmässä vaikuttava aine (hydrogenperoksidi) 

reagoi hampaiden epäpuhtauksien kanssa 

 Xytol valkaisumenetelmä on nopea, turvallinen ja tehokas 

 6% hydrogenperoksidi on todettu turvalliseksi kotikäyttöön 

lääketieteellisissä tutkimuksissa 

Suositukset 
 

 Käytä tuotetta iltaisin, ennen nukkumaan menoa 

 Pese hampaat ennen käyttöä huolellisesti 

 Käytä koko 15 päivän hoitojakso peräkkäisinä 

päivinä 

 Heti käytön jälkeen: 

o älä juo kahvia, punaviiniä, colaa tai muita 

värjääviä juomia 

o älä tupakoi tai nuuskaa 



Huomautukset 
 

 Ei lasten ulottuville. 

 Ei suositella raskaana oleville eikä imettäville naisille. 

 Tuotteen käyttöä ei suositella mikäli sinulla on reikiä tai muita 

hammasvaurioita. 

 Käytä tuotetta korkeintaan 2 hoitojaksoa vuodessa. 

 Mikäli havaitset käytön seurauksena ikenien ärsyyntymistä tai 

hampaiden huomattavaa vihlontaa, lopeta tuotteen käyttö ja 

keskustele hammaslääkärisi kanssa käytön jatkamisesta. 

 Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen käyttöä! 




