
PAP WHITENING GEL 
REVOLUTION IN TEETH WHITENING

KIT INCLUDES:
2x  Tubes (each 40 ml) of Non-Peroxide PAP whitening 
       gel with applicator
4x  Thermoforming Whitening Trays (2 sets)
1x   Instruction manual

HIGHLIGHTS:
• Professional at-home tooth whitening
• Fast, effective and gentle tooth whitening
• Provides up to 80 tooth whitening treatments
• Contains ZERO PEROXIDE
• Developed by US dentists
• Strengthens and remineralizes tooth enamel
• Safe on teeth, gums, veneers, caps and crowns
• Manufactured in the USA
• Perfect for red wine, tea and coffee drinkers and smokers
• Smile with confidence, look fresher and younger

Jaká je hlavní účinná látka? 
PAP - nová revoluční neinvazivní bělící technologie. Přináší účinnost 
srovnatelnou s peroxidovým bělením, avšak při nižším zatížení skloviny 
a dásní. Bělí zuby s vysokou účinností a rovněž odstraňuje i hloubkové 
skvrny v sklovině. Působí proti zubnímu plaku a má protibakteriální účinek. 
Je pH neutrální.

Vybělí mi White Pearl umělý zub spolu s ostatními? 
Gel působí jen na vlastní a zdravé zuby. Korunky, mostíky, plomby gel 
nevybělí. Plomby, na viditelných částech chrupu proto není potřebné před 
procedůrou vyměnit. Ty se vymění v případě nutnosti až po ukončení 
bělícího procesu. Nepoužívejte spolu s vyrovnávacím zubním strojkem. 

Mám-li citlivé zuby a citlivé dásně mohu White Pearl používat? 
Ano, můžete. V případě výskytu přecitlivělých zubů nebo bolestí dásní 
doporučujeme 1-2 denní pauzu, nebo zkrátit čas aplikace na 10-15 minut 
denně. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým zubním lékařem.

Jak dlouho trvá vybělení zubů? 
Délka bělící kůry je individuální a závisí od příčin znečištění zubní skloviny. 
Pokud jsou příčinou léky (hlavně tetracyklin), bělící proces je delší. Jestli 
potraviny, kouření, káva, tak je proces kratší. Většina lidi pozoruje účinky 
bělení již po prvním týdnu, ale nejpravděpodobnější je to za 10-14 dní, za 
podnínky dodržení návodu na použití. V některých případech je k dosažení 
výsledků zapotřebí bělit cca 4-5 týdnu, proto nezoufejte, nejsou-li výsledky 
rychlé. Každý chrup je specifický.

Je vybělení zubů trvalé? 
Závisí to na Vašich návycích. Některým lidem zůstane bílá sklovina dlouhé 
roky. Vaše zuby zežloutnou z jídla, napojů (káva, červené víno), kouření. 
Proto je potřebné bělení čas od času opakovat. 

Je plastový aplikátor potřebný? 
Aplikátor je velmi potřebný. Použití aplikátoru je základním předpokladem 
vybělení zubní skloviny. Aplikátor Vám zaručí, že bělící proces bude opravdu 
efektivní. Je tvarovatelný, kopíruje tvar vašich zubů a gel se dostane 
skutečně všude. Bělící gel se nanese do aplikátoru a ten působí přímo na 
Vaše zuby. Další jeho výhodou je, že si horní a dolní zuby můžete bělit dle 
potřeby odděleně.

Je bělení zubů bezpečné? 
Aktívní látky jsou maximálně bezpečné, používají se pro bělení zubů na 
celém světe. Složení odpovídá nejpřísnějším domácim i evropským 
kritériím. White Pearl se prodává už několik desítek let v Evropě i USA.

Je vhodný produkt i pro vegany?
Bělící gel White Pearl je vhodný pro vegany, nebyl testován na zvířatech 
a je pH neutrální.

WHITE
PEARL

Suitable for vegans and 
vegetarians 

Not only whitens, but also 
removes deep enamel stains

PAP is a new, non-invasive 
teeth whitening technology, 

which is better for enamel 
health than most common 

whitening methods 
containing 

hydrogen-peroxide. 

PAP also has anti-plaque
and long lasting 

anti-bacterial benefits. 

Neutral pH Not tested on animals 

TEETH WHITENING INSTRUCTIONS:

Apply a thin line of gel half way 
up the inner front surface of 
the tray for both the upper and 
lower whitening trays.

Position the tray inside your mouth 
and place firmly against the front 
of your teeth. Remove any excess 
gel that gets on your gums.

Wear 
for 30 
minutes.

  1. 2. 3.

After whitening, remove 
trays and rinse mouth and 
trays thoroughly with 
lukewarm water.

4.

WHITE AND HEALTHY SMILE IN JUST 3 FAST 
AND EASY STEPS:
1.   Mold custom mouth trays to your teeth for a more precise fit, 
      resulting in a better whitening experience.
2. Apply a thin line of gel to front side of each tray. Press tray to 
     both upper and lower teeth for 30 minutes, once or twice a day.
3.  The White Pearl Whitening Kit can whiten your teeth up to 
      5 shades. Use the product until you are satisfied with your results. 
      White teeth could last up to two years depending on personal habits.

WHITENING TIPS: 
◆   Moisture could reduce the effectiveness of the 
     gel. Ensure both teeth and trays are clean and 
     dry before whitening
◆   For 1-2 hours after treatment, avoid eating or 
     drinking and tobacco use
◆   Store gels in a cool, dry place and avoid exposure 
     to heat or sunlight

OTÁZKY A ODPOVĚDI:ÚČINNOST:  
White Pearl vybělí pouze zdravé a živé 
zuby.  Nevybělí korunky, plomby a jiné 
dentální tělesa.

CITLIVOST:    
Zuby nebo dásně můžou být v prvních 
dnech bělení mírně citlivé, v případě 
zvýšené citlivosti snižte denní dobu 
bělení nebo frekvenci používání 
až do ústupu problémů a poté 
pokračujte.  

UPOZORNĚNÍ: 
Těhotné nebo kojící ženy, poraďte se před 
používáním se svým lékařem.

SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte mimo dosahu dětí. Výrobek 
skladujte na suchém a chladném místě, 
nevystavujte přímému slunečnímu 
záření a teplu. Při dlouhodobějším 
skladovaní  uložte bělící gel na chladné 
místo.

POUŽÍVEJTE DLE NÁVODU NA POUŽITÍ.

OBSAH:
2x  tuba s 40 ml stomatologického 
      bělícího gelu, 
4x  tvarovatelný zubní aplikátor

SLOŽENÍ:
Glycerin, Aqua, Hydrated Silica, Xylitol, 
Phthalimidoperoxycaproic Acid, Sorbitol, 
Hydroxyapatite, Potassium Citrate, 
Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, PVP, Sodium Hexametaphos-
phate, Piroctone Olamine, Titanium 
Dioxide, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 
Mica, Saccharin Sodium, Arginine, 
Potassium Hydroxide

EU ODPOVĚDNÁ OSOBA:  
VitalCare CZ s.r.o., 412 01 Kamýk 24, 
Česká republika, IČ: 25476505, 
www.vitalcare.cz, info@vitalcare.cz, 
tel 606 626 646 
Made in USA / Vyrobeno v USA

UKAZATEL ODSTÍNU ZUBŮ / Škála bělosti slouží na porovnání barvy zubů na začátku bělení a po skončení celého bělícího procesu.
TEETH SHADE GUIDE / Check your colour of teeth before and after the whole whitening process.

Datum / Date

Horní patro / Upper

Spodní / Lower teeth 

ENGLISH



CAUTIONS:  
Products are not recommended for use 
by children under 12 years of age. Use for 
periods of longer than 14 days is to be 
only under the supervision of a dentist. 
If irritat ion (such as redness, swelling, 
soreness) of the gums or the mouth 
occurs, discontinue use and consult 
a dentist. Avoid swallowing the cosmetic 
or part thereof. Avoid direct contact of 
the active surface of the tooth 
whitening product with the gums 
and/or salivary flow. Avoid contact of the 
product with the eye. Keep gel out of 
reach of children. Do NOT use if 
pregnant or during nursing. Do NOT 
smoke, drink or eat while whitening 
your teeth.

RESPONSIBLE PERSON IN EU:
VitalCare CZ s.r.o., 
412 01 Kamyk 24, Czech Rep  
www.vitalcarecz.eu  
info@vitalcarecz.eu 
hotline +420 606 626 646 

Place the tray over your upper teeth 
before placing it in boiling water. Practice 
with your tongue on the roof of your 
mouth and touching the inside of the 
tray. Suck the air from the tray. This 
contours the guard to the inside surface 
of the teeth. When finished repeat with 
the lower tray.

Bring water to a boil. The bowl should 
be at least 4” deep to ensure the trays 
full immersion. Remove the container 
from the heat and dip one tray in the hot 
(but not boiling) water holding the tab, 
keep the tray in the water for 5 seconds. 
Make sure the edges do not fold onto 
each other.

Lift the tray vertically from 
the water using the tab. 
Carefully and quickly place 
the tray around the teeth and 
then immediately perform 
the procedure outlined in 
Step 1. Repeat with the 
second tray.

Your custom formed 
trays are now ready 
for whitening gel.

  1.

  4.   5.

  3.

Dejte do 
nádoby ohřát 
vodu. Vodu 
nechte zahřát 
na cca 80°, 
aby byla horká 
a aplikátor v ní 
změkl.

  1.

Před každým 
bělením si 
vyčistěte zuby, 
gel lépe působí 
na čisté zuby.

  1.

Aplikátor musí být 
před nanesením gelu 
suchý a čistý. Nečistoty 
mohou znehodnotit 
bělící proces.

  2.

Malé množství gelu vytlačte z tuby 
na celou přední stěnu aplikátoru, 
která se dotýká přední části zubů. 
Na každé bělení stačí nanést 0,5 ml 
bělícího gelu (nikdy ne více). 

  3.

Aplikátor s gelem pozorně 
nasadíte na zuby 
a v případě, že gel přeteče 
přes aplikátor, přebytečné 
množství utřete.

  4.

Bělící gel necháme působit 30 minut 1x - 2x denně. Čas 
aplikace je vhodné rozložit  na víc bělení denně. Delší bělení 
má rychlejší účinky, minimální čas jedné aplikace by neměl 
být kratší než 15 minut. Po skončení bělení si aplikátor a zuby 
umyjte vlažnou vodou, aby se gel dostatečně odstranil.

5.

Doporučujeme bělit 2-4 týdny, nebo do dosažení 
uspokojivých výsledků. Maximální délka bělení by 
neměla přesáhnout vypotřebování množství v balení. 
Dále můžete dobělovat zuby dle potřeby, avšak 
s odstupem jednoho měsíce od první bělící kůry.

6.

Plastový aplikátor uchopte 
za držák a ponořte do horké 
vody na 5-10 sekund. 
Aplikátor musí být 
dostatečně měkký, aby 
dobře kopíroval zuby. 
POZOR: delším přehřátím 
se aplikátor znehodnotí!

  2.

Po vyjmutí aplikátoru z horké vody 
chvilku počkejte, aby horký aplikátor 
nepopálil vaše ústa. Změkčený 
aplikátor vložte do úst, skousněte 
čelisti, a formujte prsty a jazykem až 
do jeho vytvarování. V případě 
nespokojenosti s formou aplikátoru 
můžete postup 2-3 krát opakovat. 

  3. 4.

  2.

WHITENING GEL INGREDIENT HIGHLIGHTS: 

◆   Glycerin delivers teeth whitening agents deep into the enamel, 

     providing fast teeth whitening results

◆   PAP, which stands for Phthalimido-Peroxy-Caproic acid, is a new, 

      non-invasive teeth �whitening technology, which is better for enamel 

      health than most common whitening methods containing 

      hydrogen-peroxide. 

◆   Xylitol natural sweetener derived from vegetable sources has low 

      impact on blood sugar, reduces tooth decay and treats dry mouth. 

      It is also effective in remineralizing deeper layers of enamel

◆   Mint adds a refreshing taste plus has the medicinal and germicidal 

      benefits of diminishing harmful bacterial growth inside the mouth

WHITENING GEL INGREDIENTS: 
Glycerin, Aqua, Hydrated Silica, Xylitol, Phthalimidoperoxycaproic Acid, 
Sorbitol, Hydroxyapatite, Potassium Citrate, Mentha Piperita (Peppermint) 
Oil, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, PVP, Sodium 
Hexametaphosphate, Piroctone Olamine, Titanium Dioxide, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Mica, Saccharin Sodium, Arginine, Potassium Hydroxide

CUSTOM FORM YOUR TRAYS:

FORMOVÁNÍ APLIKÁTORU:

POUŽITÍ BĚLÍCÍHO GELU:

Once you are satisfied with the fit, trim the front 
tab away from the tray with scissors. Make sure it 
is flush with the front surface of the tray.

PAP STOMATOLOGICKÝ 
BĚLÍCÍ GEL PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

WHITE
PEARL

(postup platí pro formování na dolní i horní zuby)

DŮLEŽITÉ: 
V případě potřeby, např. zvýšené 
slinivosti, doporučujeme bělit 
odděleně spodní a horní patro. 
Bělení poté bude komfortnější. 
Popř. ostřihnout aplikátor tak, aby 
v ústech netlačil. Aplikátor můžete 
tvarovat opakovaně, aby bylo 
dosaženo co nejlepšího vytvarování. 
Do aplikátoru nanášejte pouze 
0,5ml gelu.

Po vyformování 
a ztvrdnutí aplikátor 
ještě jednou vložte do 
úst a ujistěte se jestli 
netlačí dásně, nebo jestli 
není příliš dlouhý. Pokud 
ano, přebytečné části 
a držák odstřihněte.

Při formovaní aplikátorů dodržujte přesný návod na použití. Tento jednoduchý 
proces spočívá v ponoření aplikátoru do horké vody, až se stane měkký 
a tvarovatelný. Zapamatujte si, že nepotřebujete perfektní kopii vašich zubů na to, 
aby byl bělící gel účinný. Aplikátor ponoříte do horké vody, držící v ruce uchyt 
aplikátoru na cca. 10 sekund. Po vyjmutí nechejte aplikátor trochu vychladnout, 
aby jste si nepopálil(a) ústa. Potom vložte aplikátor do úst a jazykem a prsty si ho 
vyformujte (jednotlivě pro vrchní i spodní zuby). Po chvilce aplikátor z úst vyndejte. 
Jestli se Vám nepodaří dobře vyformovat aplikátor na první pokus, celý proces 
zopakujte. Nakonec úchytku na aplikátoru odstřihněte. Pokud je aplikátor příliš 
velký a na některých místech Vás tlačí, jednoduše si ho nůžkami obstříhněte. Celý 
postup zopakujte pro vrchní i spodní zuby. 

Netrapte se občasným nošením aplikátorů. Je lepší když si zvyknete na pravidelné 
bělení v průběhu dělání běžných denních úkonů, například při sprchování, nebo 
koukání na TV. Nic se nestane pokud bělení přerušíte na pár dní a potom budete 
pokračovat. První efekt se dostaví po několika dnech, u někoho po dvou týdnech. Na 
prvé vybělení je zapotřebí spotřebovat celé balení, podle návodu na použití, tzn. bělit 
3-4 týdny každý den.

Videonávod k použití na
www.krasnyusmev.cz

ČESKY


