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INSTRUKCJA OBSŁUGI
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ZĘBÓW

ZESTAW

Lampa LED
+

Ustnik na zęby

Zestaw do wybielania zębów firmy GARETT składa się z trzech 
podstawowych części:

Niebieskie światło LED reaguje z żelem wybielającym, który 
skutecznie usuwa przebarwienia na powierzchni zębów. W pudełku 
znajdują się trzy aplikatory.

Żel wybielającyGARETT

Wzornik odcieni

Wzornik odcieni to wzorzec umożliwiający dobranie aktualnego 
koloru zębów i porównanie go z efektami kuracji wybielania.

To specjalna technologia zimnego światła o wysokiej częstotliwości 
zapewniające skutecznie wybielanie zębów. Lampa posiada w 
akumulator ładowany kablem magnetycznym dołączonym do 
zestawu.

Miękki ustnik został zaprojektowany tak,aby jak najlepiej dopasować 
się do standardowego łuku zębowego pokrywając całe uzębienie. 
Dzięki temu proces wybielania zębów będzie komfortowe dla 
użytkownika.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

25-520 Kielce
www.garett.pl

Targowa 18/1413 

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie 
obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek 
niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie 
obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych  w skutek 
stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie 
obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy 
wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać urządzenie 
wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej. 

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po 
upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek 
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów 
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako 
stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska 
recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z 
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz 
lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki 
umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Beauty Smile

FAQ

�y a aplikacjiJeden plikator powinien wystarczyć na około 4-5 .

Na jak długo wystarczy jeden aplikator żelu wybielającego?

�y Składniki naszego żelu są w 100% bezpieczne. Przed użyciem 
zalecamy zapoznać się ze składnikami żelu zamieszczonym na 
instrukcji i opakowaniu urządzenia. W przypadku problemów 
alergicznych należy skonsultować jego użycie z lekarzem.

�y Efekt wybielania powinien utrzymać się na około 2-3 miesiące od 
zakończenia 14-dniowej kuracji. Utrzymywanie efektu zależy od 
unikania spożywania żywności, która powoduje przebarwienia 
zębów.

Czy żel wybieli również sztuczne zęby?

Jak długo utrzymuje się efekt wybielonych zębów?

�y W przypadku imitacji zębów takich jak wypełnienia, mosty, 
korony licówki i implanty nasz żel może jedynie rozjaśnić je do 
oryginalnego koloru. 

Czy żel wybielający jest szkodliwy dla zdrowia?

To specjalna technologia zimnego światła o wysokiej częstotliwości 
zapewniające skuteczne wybielanie zębów. Lampa posiada 
dołączony kabel do zasilania z końcówką micro USB. W zestawie 
znajdują się Lightning. wymienne końcówki typu USB, USB-C i 

Miękki ustnik został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej dopasować 
się do standardowego łuku zębowego pokrywając całe uzębienie. 
Dzięki temu proces wybielania zębów będzie komfortowy dla 
użytkownika.
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Ustnik na zęby

Zestaw do wybielania zębów firmy GARETT składa się z trzech 
podstawowych części:

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

CZYSZCZENIE ZĘBÓW I UST

��

Wyczyść nakładkę na zęby i 
wysusz. Następnie delikatnie 
umyj zęby pastą do zębów i 
spłukaj wodą.

��

WZORNIK ODCIENI

Patrząc w lustro porównaj 
zęby z papierem wzornika, 
a by  z a z n a czyć  a k t u a l ny 
odcień uzębienia.

APLIKACJA ŻELU

��

Przekręć aplikator do wybielania zębów, aż żel spłynie na końcówkę. 
Następnie żel nanieść równomiernie na zęby, zarówno górne, jak i 
dolne. Należy unikać aplikowania zbyt dużej ilości żelu. Więcej żelu nie 
daje szybszych i lepszych rezultatów. Za każdym razem użyj około 0,5 
ml-0,7 ml. Należy uniknąć nakładania żelu bezpośrednio na dziąsła 
lub wewnętrzną stronę ust! Spowoduje to uczucie pieczenia, które 
ustępuje w ciągu 24 godzin. W przypadku intensywnego pieczenia żel 
należy spłukać  wodą.

30

��

Połącz urządzenie poprzez 
kabel zasilający z telefonem 
komórkowym. Włóż ustnik do 
ust i zagryź, a następnie włącz 
ś w i a t ł o  p r z y c i s k i e m 
dotykowym. Weź głęboki 
oddech przed zabiegiem, aby 
zmniejszyć produkcje śliny 
(Przy nadmiarze śliny, żel 
ulega rozcieńczeniu).

��

ZAKOŃCZENIE KURACJI

U r z ą d ze n i e  w y b i e l a j ą ce 
wyłączy się automatycznie po 
u p ł y w i e  1 6  m i n u t .  P o 
zakończeniu należy wyjąć 
urządzenie z ust, przepłukać 
ustnik i usta wodą. Porównaj 
odcień zębów z wzornikiem.

OGRANICZENIA W JEDZENIU I PICIU

��

Nie jedz ani nie pij niczego oprócz wody przez 30 minut po 
zakończeniu leczenia.

USTAWIENIE URZĄDZENIA

����

SKŁAD ŻELU
Woda dejonizowana, glicerol, glikol propylenowy, wodorowęglan 
sodu, chlorek sodu, sok z liści aloesu, ekstrakt z nasion granatu, 
ekstrakt z kwiatów rumianku, kwas cytrynowy, guma ksantanowa, 
karbomer, mentol.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Plamy na zębach z kawy, tytoniu, barwników spożywczych, starzenia
i inne czynniki, które mogą powodować przebarwienia.

PRZECHOWYWANIE
Unikaj światła słonecznego i przechowuj w chłodnym i suchym 
miejscu. Długopisy żelowe można i należy przechowywać w 
lodówce. Po zakończeniu kuracji należy nałożyć nasadkę na 
końcówkę długopisu. Dzięki temu można uniknąć ulatniania się 
substancji czynnych żelu wybielającego.

UWAGI ZASTOSOWANIA
�y Nie należy stosować urządzenia w przypadku uszkodzonego 

szkliwa, zębiny lub występowania chorób dziąseł.
�y Nie należy stosować urządzenia w przypadku uczulenia na  

składniki żelu.
�y Nie należy połykać żelu.
�y Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób poniżej 16 roku życia i 

kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

�y Urządzenie nie jest przystosowane do usuwania przebarwień 
powstałych w skutek przyjmowania leków.

�y Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób z nadwrażliwością 
zębów.

�y Urządzenie nie jest przystosowane do wybielania zębów 
ceramicznych i sztucznych (wypełnienia, korony, licówki, mosty 
itp.).

�y Urządzenie nie jest przystosowane do usuwania przebarwień 
zębów spowodowanych uszkodzeniem lub powstałych w 
skutek zabiegów medycznych.

Wyprodukowano w P.R.C

NASZE PRODUKTY
�y Garett Beauty Smile CocoStrips - to paski wybielające, które 

zapewniają błyskawiczny efekt rozjaśnienia zębów. Wystarczy 
przykleić je do oczyszczonych zębów na około 30 minut a 
następnie odkleić je od uzębienia. Paski CocoStrips to idealne 
połączenie dla użytkowników nakładki wybielającej firmy 
Garett.

�y Garett Beauty SmileWhitening Powder -  to proszek do 
oczyszczania zębów przed każdym wybielaniem z nakładką 
wybielającą Garett. Skutecznie usuwa resztki po kawie, 
herbacie, winie i nikotynie. Proszku Whitening Powder można 
używać od 3 do 5 razy w tygodniu przed każdym użyciem 
nasadki wybielającej.

�y Garett Beauty Smile Bamboo Brush - to szczoteczka do 
zębów wykonana z bambusa i łupin kokosa. Włosie 
szczoteczki zostało nasączone proszkiem z węgla drzewnego, 
który skutecznie usuwa lekkie przebarwienia zębów i 
zapewnia efekt rozjaśnienia.

Connect

Connect


