
Iedereen verdient een 
stralend witte lach
Tanden bleken via je tandarts: 
professioneel en veilig

Whitening



Geef jezelf die stralende lach

Met een mooi gebit voel je je goed 
Met witte tanden lach je vol zelfvertrouwen. Je straalt positiviteit uit en dat is fijn in het dagelijkse 
leven, maar ook bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een sollicitatiegesprek of een huwelijk. 

Durf weer te lachen!
Dat je tanden verkleuren is heel normaal en kan allerlei oorzaken hebben. Rode wijn, koffie, sigaretten 
of ouderdom. Wat de oorzaak ook is, je kunt er in veel gevallen iets aan doen met de professionele 
bleekbehandelingen van Philips Zoom! 

Professioneel bleken is populair
Met Philips Zoom! kies je voor veilig en verantwoord bleken bij de tandarts of zelf thuis. Altijd onder 
begeleiding van een professional en met maximaal resultaat. Niet voor niets dat wereldwijd al meer 
dan 10 miljoen mensen kozen voor bleken met Philips Zoom!

Maak in deze brochure kennis met de veilige en effectieve bleekbehandelingen van Philips Zoom!

Witte tanden, het kan nu echt!

Professioneel bleken met Philips Zoom!

Zichtbaar resultaat
Als je graag wittere tanden wilt, is een behandeling via een 
tandartspraktijk het meest effectief en veilig. Alleen tandartspraktijken 
mogen bleken met maximaal 6% waterstofperoxide, waardoor je zichtbaar 
wittere tanden krijgt. De werking en veiligheid hiervan is wetenschappelijk 
aangetoond. Van bleekproducten die je niet via een tandarts koopt, is 
bekend dat ze niet altijd veilig zijn en je tanden nauwelijks witter maken. 

Philips Zoom! - pijnloos en verantwoord 
De bleekbehandelingen van Philips Zoom! zijn professioneel erkend.  
Ze maken je tanden witter zonder dat het pijn doet of je gebit beschadigt. 
De bleekgel van Philips Zoom! bevat de stoffen amorf calciumfosfaat 
(ACP) en kaliumnitraat. Deze verminderen de gevoeligheid van je tanden, 
waardoor je vrijwel nooit pijn ervaart tijdens of na de behandeling.  
Ook zorgen ze voor sterk en glanzend tandglazuur. 

Veilig en effectief



Philips Zoom!  
WhiteSpeed  
In Office

Philips Zoom!  
TakeHome
DayWhite

Philips Zoom!  
TakeHome
NiteWhite

Beschrijving Bleken in de praktijk
met blauwe ledlamp

Thuisbleken 
met bleekbitjes

Thuisbleken  
met bleekbitjes

Behandelduur • 4 x 15 minuten
• 1 behandeling

• 1 x per dag 
• 30-90 minuten 
• 1-3 weken

• ’s avonds of ’s nachts
• 2-4 uur
• 1-3 weken

Resultaat 6 tot 8 tinten lichter Afhankelijk van behandel-
duur 6 tot 8 tinten lichter

Afhankelijk van behandel- 
duur 6 tot 8 tinten lichter

Kies de methode die bij je past
Welke behandelmethode bij je past, hangt af van verschillende factoren. 
Denk aan budget, gewenst resultaat, persoonlijke wensen en jouw 
gebit. Laat je adviseren in je tandartspraktijk, je behandelaar kent 
jouw gebit het beste en beschikt over alle benodigde kennis van de 
behandelmethodes. 

Geef je zelfvertrouwen een boost

Maak een afspraak bij je tandartspraktijk voor een stralend witte 
lach. Kijk op www.philips.nl/zoom voor meer informatie. Ook kun je 
hier zien welke tandartspraktijken Philips Zoom! aanbieden.

De behandelmethodes van Philips Zoom! overzichtelijk op een rij:



Onderzoek toont aan dat blauw ledlicht effectief en veilig is.

Snel goede resultaten in de praktijk

6 tot 8 tinten witter in slechts 1 uur 
Philips Zoom! WhiteSpeed In Office is een van de snelste en meest 
effectieve manier om je tanden te bleken. De bleekgel bevat 6% 
waterstofperoxide. De Philips Zoom! WhiteSpeed In Office ledlamp 
versnelt het bleekproces en versterkt het resultaat.

Philips Zoom! WhiteSpeed 
In Office

De voordelen van bleken in de tandartspraktijk
• 6 tot 8 tinten wittere tanden 
• De behandeling duurt slechts 1 uur 
• Veilig en professioneel in de tandartspraktijk
• Geen pijn of gevoeligheid tijdens en na het bleken

Na: gezond uitziende witte tanden

Voor: duidelijk zichtbare verkleuring

“ Geen overdreven, onnatuurlijk witte kleur, 
maar ‘gewoon mooi en natuurlijk” 
Daisy van ilovehealth.nl



Zelf veilig je tanden bleken

Philips Zoom! TakeHome is een behandelmethode om zelf veilig  
je tanden te bleken. En wordt aangeboden via je tandartspraktijk.  
Na instructie kun je zelf thuis je tanden bleken op een moment dat  
het jou uitkomt. Net zolang tot je tanden de kleur hebben die jij wilt.

Philips Zoom! TakeHome

Voordelen van thuisbleken 
• Eenvoudig in gebruik 
• Je bepaalt zelf wanneer je je tanden bleekt 
• Je bepaalt zelf het eindresultaat, afhankelijk van het aantal   
 dagen dat je bleekt

Geen greintje pijn tijdens 
het bleken. Ook na 
de behandeling zijn je 
tanden niet gevoeliger 
dan normaal. 



Philips Zoom! TakeHome 

Je kunt kiezen uit:
• Philips Zoom! TakeHome DayWhite
 Een product voor overdag dat je ’s morgens of ’s avonds gedurende  
 30 tot 90 minuten gebruikt. 

• Philips Zoom! TakeHome NiteWhite 
 Een product dat je ’s avonds of ’s nachts gedurende 2 tot 4 uur gebruikt. 

Beide behandelingen maken gebruik van bleekbitjes. Dit zijn plastic 
vormpjes die de tandarts maakt voor jouw onder- en bovenkaak. Omdat 
de bleekbitjes precies om je tanden passen, maakt de bleekgel optimaal 
contact met je gebit. Zo bereik je het maximale bleekresultaat. 

De duur van een thuisbleekbehandeling is gemiddeld 1 - 3 weken, 
afhankelijk van de beginkleur en het door jou gewenste resultaat. 

Maximaal resultaat 



Antwoord op je vragen
Is het bleken van tanden veilig? 
Ja, uit wetenschappelijke studies blijkt dat bleken met Philips Zoom! veilig is voor je tanden. 

Hoe lang blijft het resultaat behouden? 
Na een bleekbehandeling zullen je tanden nooit meer zo donker worden als ze waren. Je 
tanden kunnen in de loop van de tijd wel weer iets verkleuren. Vooral als je rookt of gekleurde 
voedingsmiddelen gebruikt. Sommige mensen doen daarom 1 of 2 keer per jaar een zogenaamde 
opfrisbehandeling. Vraag in je tandartspraktijk naar de mogelijkheden. 

Kunnen alle tanden worden gebleekt? 
Nee, bij sommige mensen werkt een bleekbehandeling niet. Dit is vooraf niet vast te stellen. 
Daarnaast bleken vullingen, facings, kronen en bruggen niet mee. 

Waarom wordt er ledlicht gebruikt bij de praktijkbehandeling? 
Het waterstofperoxide in de bleekgel breekt de gele kleur van de tanden af. Ledlicht versnelt  
en versterkt dit proces omdat het blauwe licht het geel uit de tanden absorbeert. 

Is Philips Zoom! ook in de winkel verkrijgbaar? 
Nee, Philips Zoom! is een professioneel 
product dat alleen verkocht mag worden door 
tandartspraktijken. 

Wat wordt er bedoeld met ‘tinten’? 
Een tint is een kleurenindicatie waarmee je kunt 
meten hoeveel witter je tanden worden.

Is het resultaat altijd hetzelfde? 
Nee, het resultaat verschilt per persoon en kan 
vooraf niet voorspeld worden. Factoren zoals 
de conditie van het gebit en de basiskleur van 
de tanden spelen bijvoorbeeld een rol.



Maak ook kennis met Philips Sonicare 
complete mondverzorging

Een complete mondverzorging is meer dan alleen goed poetsen  
Je gebit heeft moeilijk bereikbare plekken, waar je met een tanden borstel 
lastig bij kunt. En wat denk je van de tong? Vaak een bron van bacteriën 
die een onfrisse adem kunnen veroorzaken. Ook het beschermen van 
gevoelige tanden zit meestal niet in de dagelijkse poetsroutine. 

Complete mondverzorging
Maak daarom kennis met:
• AirFloss Ultra: grondige reiniging tussen je tanden, voor gezond 

tandvlees
• TongueCare+: voor een schone tong en frisse adem
• Relief ACP Oral Care gel: bescherming voor gevoelige tanden

Meer over deze mondverzorgingsproducten lees je in de brochure 
Philips Sonicare Mondverzorging en op philips.nl/sonicare.  
Of vraag ernaar bij je tandheelkundige.

Extra aandacht voor een schoon gebit, 
een frisse adem en gevoelige tanden

Tandartsen, mondhygiënisten en wetenschappers zijn het er inmiddels wel over 
eens: elektrisch poetsen is beter dan handmatig poetsen. Het reinigt grondiger en 
bestrijdt tandplak zacht, maar effectief. 

Een schoon gebit met Philips Sonicare
Philips Sonicare heeft een unieke sonische technologie. Met hoge frequentie 
en zachte poetsbewegingen poetst de borstel effectief je tanden schoon en 
stuwt de tandpasta en speeksel tussen je tanden en langs je tandvlees voor een 
reinigende werking. 

Stap eenvoudig over
De vorm van de tandenborstel lijkt op die van een handtandenborstel en de 
borstelkop roteert niet. Je kunt daarom rustig meebewegen tijdens het poetsen,  
net als met je handtandenborstel.

Meer over Philips Sonicare elektrische tandenborstels lees je in de brochure 
Philips Sonicare Sonisch poetsen en op philips.nl/sonicare. Of vraag ernaar bij  
je tandheelkundige. 

Voor schone en gezonde tanden en tandvlees

Maak ook kennis met Philips Sonicare
elektrisch poetsen



Klantenservice
Heb je nog vragen of hulp nodig bij het maken van de juiste keuze, neem dan contact op met onze klantenservice  
op 0900 - 202 11 77 (lokaal tarief) (Nederland), 027 - 00 72 60 (lokaal tarief) (België) of 248 710 95 (lokaal tarief)  
(Groot-Hertogdom Luxemburg) of kijk op philips.nl of philips.be

Raadpleeg de handleiding voor uitgebreide gebruikersvoorwaarden.
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