ESCOLHA SEMPRE OPALESCENCE,
pioneiro e líder mundial em clareamento

CONHEÇA TODAS AS RAZÕES PARA VOCÊ USAR
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Opalescence vem liderando todos os avanços em clareamento dental
desde 1991
O clareador Opalescence foi o primeiro gel de clareamento viscoso e pegajoso. Opalescence também foi o primeiro a oferecer
um sistema de clareamento de uso imediato que permite resultados profissionais. Opalescence foi o primeiro gel disponível
em doses unitárias. Imagine o que faremos a seguir! Entretanto, uma coisa é certa: após todos esses anos, só Opalescence
provou que nossos produtos inovadores são pioneiros, o que o tornou o líder mundial em clareamento pelos últimos 20 anos.
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Opalescence é fabricado com uma exclusiva fórmula patenteada,
viscosa e pegajosa
É importante que os pacientes sintam-se confortáveis durante o processo de clareamento, afinal, essa uma das formas
para que o tratamento seja efetivo. Com Opalescence, seus pacientes não precisam se preocupar com o gel escorrendo
para onde não deveria. Nossa exclusiva fórmula patenteada é viscosa e pegajosa, assim, o material permanece onde é
aplicado. Isso garante que o gel fique em posição durante o tratamento, o que também ajuda a manter a moldeira em
posição durante o período de uso.
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Opalescence apresenta exclusiva tecnologia PF
Opalescence contém uma combinação ótima de Nitrato de Potássio e Flúor (PF). Estudos demonstraram que o Nitrato
de Potássio e Flúor fortalecem o esmalte, diminuem a sensibilidade e também diminuem o risco à cáries. 1, 2, 3, 4, 5

Opalescence permanence completamente ativo no decorrer de toda
a sua vida útil 6, 7
Os produtos da linha Opalescence são os mais estáveis entre os materiais de clareamento disponíveis. Como os tempos e
períodos de aplicação podem variar, dependendo da localização de cada consultório dental em particular, nós criamos os
produtos Opalescence tendo em mente o tempo de trânsito e transporte, de forma que eles permaneçam estáveis mesmo
depois de serem transportados ao redor do mundo. Na realidade, estudos de estabilidade realizados com os produtos Opalescence demonstraram que a potência de clareamento mesmo após o final de sua vida útil ainda permanece acima de 90%!
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Opalescence apresenta uma linha completa produtos premiados
internacionalmente
Dentistas e pacientes de todo o mundo confiam em Opalescence para obter sorrisos mais brancos e luminosos. Desde
o Opalescence PF até o Opalescence Trèswhite Supreme, além dos demais clareadores da Ultradent: todos têm sido
reconhecidos como excelentes materiais por especialistas de instituições como Reality, Dentistry Today, e Dentaltown,
para citar apenas algumas. Além disso, com uma linha de produtos que oferece tantas opções, você pode oferecer aos
seus pacientes a efetividade de Opalescence a preços que se encaixam em qualquer orçamento.
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Opalescence está disponível em fórmulas exclusivas de peróxido de
carbamida e peróxido de hidrogênio
Tanto o peróxido de carbamida como o peróxido de hidrogênio são efetivos no clareamento dental, e existem várias razões
pelas quais você pode recomendar o tratamento clareador com um ou com outro material. Nossos produtos à base de peróxido
de carbamida apresentam estabilizantes que permitem que sua dissociação seja mais lenta,8 e é indicado para pacientes
que preferem o tratamento noturno enquanto dormem. Por outro lado, o peróxido de hidrogênio pode gerar resultados mais
rápidos, além disso, seu tempo de uso diário em geral não passa de 60 minutos. Com concentrações que vão desde 10% de
peróxido de carbamida até 40% de peróxido de hidrogênio, apenas Opalescence apresenta uma linha completa de produtos
para clareamento para que seus pacientes obtenham os resultados desejados da maneira mais conveniente para cada um deles.
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Opalescence apresenta grande quantidade de água em sua formulação

8

Opalescence está disponível em diversos sabores, é livre de glúten
e apresenta certificação kosher

Muitos materiais de clareamento do mercado desidratam os dentes, o que pode gerar desconforto e sensibilidade nos
pacientes. Todos os produtos da linha Opalescence são fabricados com 20% ou mais de água, o que faz com que o dente
permaneça hidratado durante o processo de clareamento. A alta concentração de água, combinado com os ótimos níveis
de nitrato de potássio e flúor reduzem a possibilidade de que ocorra sensibilidade residual em seus pacientes.

Géis de clareamento não precisam ter gosto ruim. Se forem desagradáveis, alguns pacientes podem não querer usálos. Com sabores agradáveis de Menta, Melancia e Pêssego, seus pacientes podem clarear seus dentes sem precisar
sofrer com sabores ruins. Os produtos da linha Opalescence também são livres de glúten e apresentam certificação
kosher, assim, eles podem se adequar a qualquer estilo de vida e crenças.
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Opalescence é adoçado com xilitol
Todo produto Opalescence é adoçado com xilitol, um adoçante não cariogênico, o que ajuda a promover uma melhor
saúde bucal.

Opalescence apresenta um pH perfeitamente balanceado
Já que os géis de clareamento podem permanecer em boca por várias horas, é importante utilizar um produto que tenha
um pH próximo ao pH natural da boca de nossos pacientes. Quando o pH bucal baixa para níveis ao redor de 5,5 a
6,5, cria-se um ambiente propício para o crescimento bacteriano. Quando o paciente utiliza produtos que contenham
peróxido de carbamida, como o Opalescence PF, um sub-produto chamado uréia é liberado. A uréia, que é uma molécula
comum também encontrada na saliva, eleva o pH da boca a níveis neutros (entre 7 e 8)9 . Os níveis de pH em produtos
à base de peróxido de hidrogênio podem variar. Para auxiliar na manutenção de níveis neutros de pH, o Opalescence
Trèswhite Supreme também é fabricado com certa porcentagem de peróxido de carbamida, e o Opalescence Boost
contém soluções tampões específicas. Assim, o clareamento não só vai melhorar a estética dos sorrisos de seus pacientes, como também irá favorecer vários outros benefícios para a saúde bucal.
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A linha Opalescence oferece os seguintes produtos exclusivos:
A. Opalescence PF – É o sistema de clareamento caseiro Opalescence original, para ser usado em moldeiras individualizadas com diferentes opções e concentrações para todos os pacientes.

B.

Opalescence Boost – O mais poderoso tratamento de clareamento em consultório quimicamente ativado disponível.
Sua concentração de 38% de peróxido de hidrogênio é quimicamente ativado, assim, não necessita da aplicação de luz.

C. O palescence Trèswhite Supreme – Um tratamento de clareamento profissional imediato, que é uma opção conveniente e acessível com resultados superiores.
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Opalescence é vendido apenas para profissionais licenciados
A linha Opalescence está comprometida com a comunidade odontológica. Como o clareamento dental é muito mais
seguro e efetivo quando é supervisionado por um dentista, Opalescence é vendido apenas para profissionais odontológicos licenciados. Nós sabemos como é importante para os dentistas que seus pacientes compreendam o procedimento
clareador, e também que tenham expectativas realísticas dos resultados, além de uma experiência satisfatória: isso fará
com que fiquem felizes com o resultado final.
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Opalescence oferece as formas mais convenientes de aplicação do
mercado
Para que seja efetivo, o tratamento clareador deve ser fácil de usar, já que isso encoraja a colaboração do paciente.
Com as exclusivas e eficientes formas de aplicação que a linha de produtos Opalescence oferece—como moldeiras
individualizadas, moldeiras pré-carregadas descartáveis e materiais de ativação imediata—seu uso é muito fácil, não
importa qual seja a opção de tratamento escolhida para seu paciente.
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Os produtos da linha Opalescence podem ser facilmente combinados
para tratamentos individualizados
Mesmo que cada produto da linha Opalescence seja efetivo em regimes de uso exclusivo, em alguns casos, os resultados
podem ser mais rápidos quando se oferece o uso combinado de tratamentos e/ou produtos. Por exemplo, uma noiva
pode necessitar de resultados mais rápidos para o dia de seu casamento, além de um kit de retoques para ajudar na
manutenção de seu novo sorriso mais branco e radiante. Um tratamento de consultório com o Opalescence Boost junto
com o Opalescence Trèswhite Supreme é o ideal para essa situação. Já que cada um dos produtos da linha Opalescence
funciona perfeitamente bem em conjunto com os demais, você pode criar um regime individualizado para cada paciente.
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Opalescence oferece produtos únicos para casos especiais
Não interessa qual é o tipo de mancha ou descoloração, a linha Opalescence apresenta produtos de clareamento
desenvolvidos para clarear qualquer sorriso. Por exemplo, o Opalustre é ideal para eliminar manchas de fluorose.
Opalescence Endo pode fazer com que dentes escurecidos devido ao tratamento endodôntico tornem-se bonitos
de novo. Desde manchas de tetraciclina até clareamento durante o tratamento ortodôntico, a linha Opalescence
tem um produto desenvolvido para clarear os sorrisos de seus pacientes. Para muitos pacientes, o resultado que
eles percebem após o clareamento com materiais Opalescence whitening treatments são mais do que apenas
cosméticos: eles podem até mesmo mudar suas vidas!
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Opalescence oferece a qualidade que você confia
Os nomes Opalescence e Ultradent são sinônimos de qualidade. Toda nossa pesquisa e desenvolvimento é feita
em nossa sede, assim como a manufatura e o controle de qualidade. Isso nos permite guiar e supervisionar todo o
processo—desde quando surge uma inovação da linha Opalescence até quando ela é fabricada e depois embalada
para envio. Nós trabalhamos acima dos padrões mais estritos, e nossa fábrica recebeu a certificação ISO 9001. Tudo
isso garante que todos os nossos produtos tenham a performance que é prometida para você e seus pacientes.
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Opalescence é suportado com uma equipe de vendas capacitada
Nossa equipe de vendas é treinada extensivamente e está capacitada para oferecer dicas valiosas—não apenas sobre
o processo de clareamento e características e benefícios de nossos produtos, mas também podem oferecer sugestões
de como manter o aspecto de marketing e administração do seu consultório em bons termos. Com toda a certeza, eles
ficarão felizes em responder quaisquer perguntas relativas à clareamento que você possa ter, assim, não hesite em
entrar em contato sempre que possam ajudar.
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Opalescence é o líder mundial em clareamento
Produtos similares ou genéricos seguem o líder. Mas isso não significa que essas cópias possam oferecer tudo o que
líder pode. Só Opalescence tem sido o líder mundial em clareamento pelos últimos 20 anos. Desde 1991 nós temos
fornecido os melhores e mais avançados materiais e produtos para os profissionais ao redor do globo. É um prazer e um
privilégio saber que estamos ajudando dentistas como você a tornar sorrisos ao redor do mundo mais claros e saudáveis.
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