
B i t e & W h i t e

E x S e n s e

• Vermindert tand gevoeligheid
• Helpt gevoelige tanden voorkomen
• Versnelt en versterkt het re-mineralisatie proces
• Maakt tandoppervlakte glad en glanzend, 

“luster-effect” 
• Versterkt en verlengt het whitening-effect na de 

bleekbehandeling

• Vertraagt het proces van plakvorming

Nú - 5 voor de prijs van 4!

T O O T H  C O N D I T I O N E R

Een weldaad voor uw gevoelige tanden



    

ORDER VIA DEPOT:       M /V

NAAM:

ADRES:

POSTCODE & PLAATS:

TEL:

E-MAIL*:                                        

Cavex Holland BV
Int. Antwoordnummer
I.B.R.S / C.CR.I. Numéro 1604
2000 VC HAARLEM
PAYS-BAS

1604

@

    Ja,  ik bestel 4 doosjes Cavex Bite&White ExSense à € 10,- (ex. BTW) 
 per doosje  en ontvang 5 doosjes Cavex Bite&White ExSense.

✔

Cavex Holland BV - dental@cavex.nl - www.cavex.nl  tel: +31 (0)23 530 7700 - fax: +31 (0)23 535 6482

* Door mijn e-mail adres in te vullen geef ik Cavex toestemming om mijn e-mail adres te gebruiken 
voor aanbiedingen, nieuwsberichten en productinformatie. Cavex zal uw gegevens nooit doorgeven 
aan derden zonder uw expliciete toestemming.

  M /V

Cavex Bite&White ExSense biedt dankzij een innovatieve cocktail van hydroxyapatiet en 
“hydro-dispersing clay” snel en langdurig verlichting van gevoelige tanden. De unieke eigenschap-
pen van de “hydro-dispersing clay” zorgen voor een versnelde verspreiding en boost in de penetratie 
van het hydroxyapatiet.  Dankzij deze synergetische samenstelling van Cavex Bite&White ExSense 
dringt de hydroxyapatiet extra diep door in de tubuli en “microcracks” in het glazuur. Hierdoor 
worden deze niet alleen volledig afgesloten maar vindt er tevens kristallisatie plaats die de 
micro-hardheid helpt herstellen en het re-mineralisatie proces versnelt. 

Applicatie                                                                                                                                            
De applicatie kan op verschillende manieren worden gedaan afhankelijk van de aard van de 
gevoeligheid. Zeer effectief is het gebruiken van een “op-maat-gemaakte” lepel gevuld met Cavex 
Bite&White ExSense en de elementen gedurende 10 minuten te laten baden in de heilzame conditio-
ner. Bij meer lokale klachten kan Cavex Bite&White ExSense ook uiterst doeltreffend met de vinger-
top worden in-gemasseerd op de gevoelige plek. Welke methode men ook hanteert, het resultaat is 
altijd hetzelfde; snelle verlichting van de gevoeligheid.

Voor iedereen                                                                                                                                                                       
Cavex Bite&White ExSense is uitsluitend verkrijgbaar via de tandarts en mondhygiënist. Dankzij de 
natuurlijke samenstelling is Cavex Bite&White ExSense door de patiënt onbeperkt (thuis) te 
gebruiken en worden gevoelige tanden gereduceerd tot een vage herinnering.  
Cavex Bite&White ExSense, een absolute weldaad voor het gevoelige gebit. 
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