
NOVI, NAPREDNI SISTEM ZA 
BELJENJE ZOB S TEHNOLOGIJO 
LED LUČI, KI GA PACIENT 
UPORABLJA DOMA

PAKIRANJE POLA LIGHT
1 x Pola LED ustnik
4 x 3 g Pola Day 6% brizge za beljenje zob z vodikovim peroksidom
1 x USB polnilni kabel
1 x Navodila za uporabo

Uživajte v svetlejšem, bolj 
samozavestnem nasmehu 
že po 5. dneh 
Pola Light je napreden sistem za beljenje zob, ki združuje Pola 
nagrajeno formulo za beljenje z LED ustnikom za hitrejše beljenje. 

• Sistem Pola Light se uporablja z gelom Pola Day.

• Hitro delujoč, beli zobje že po 5. dneh.

• Narejeno za varno odstranjevanje dolgotrajnih madežev.

• Ponovno polnjenje baterije za vsa potrebna beljenja zob.

• Remineralizacija za krepitev zob.

• Dodatna hidracija za zmanjšanje občutljivosti.



ZAKAJ IZBRATI POLA LIGHT:
• SDI že več kot 50 let pomaga pacientom

• SDI  Pola, je med zobozdravniki zaupanja vredna blagovna znamka.

•  Pola Light je priročen in varen način za beljenje zob, ki ga pacient uporablja v domačem 
udobju takrat, ki mu ustreza.

• Lučka z možnostjo večkratnega polnjenja, za uporabo pri načrtovanih beljenjih.

Za naročila in dodatne informacije kontaktirajte vašega Prodentovega 
zastopnika, ali nam pošljite e-pošto na info@prodent.si
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2 × 10 ali 2 × 15 minutno 
apliciranje na dan

5 -dnevni postopek.

Ni potreben obisk ordinacije in 
izdelava  individualnih žlic, ka 
prihrani čas za 

pacienta in zobozdravnika.

Prenosen, polnilen in enostaven ustnik, brez dodatnega kabla.

Pola LED ustnik je sestavljen iz dveh lokov in je univerzalne velikosti.

Pola je profesionalni sistem za beljenje zob, ki mu SDI zaupa in ga priporoča.

Pola je profesionalni sistem za beljenje zob, ki mu zobozdravniki zaupajo in ga 
priporočajo za varnejši, hitrejši in beli nasmeh.

Geli za beljenje zob v kompletu za uporabo doma, imajo visoko viskoznost in 
nevtralen pH, kar zagotavlja  največje udobje za pacienta.

Edinstvena mešanica polnil, balzamov in visoke vsebnosti vode pomaga 
zmanjšati občutljivost.

ENOSTAVEN ZA 
UPORABO

SAMO 20 MINUT 
NA DAN

PROFESSIONALLY 
USED AND 

RECOMMENDED

BELI ZOBJE  
V PETIH DNEH


