
TooTh Fairy  
TaNDEN BLEKEN

Tanden Bleken door middel van LED licht kan zich nu in de cosmetische wereld nestelen dankzij een wetsverandering. De wet luidt nu: “men hoeft 
geen tandarts te zijn om deze behandeling uit te voeren aangezien dit een cosmetisch product is“. Deze verandering heeft Tooth Fairy ertoe aangezet 
haar Tanden Bleek productenserie uit te breiden met een bleek methode door middel van LED licht. Deze LED licht bleek methode biedt u een snelle, 
makkelijke, en voor uw cliënt betaalbare behandeling! Vele mensen hebben altijd al gedroomd van een witter gebit maar vonden de kosten van 
de behandeling bij de tandarts te hoog. De behandelprijs in de salons is voor cliënten betaalbaar zodat het voor meer mensen haalbaar is om een 
bleekbehandeling uit te laten voeren. U kunt tussen de €70 en €150 vragen voor een complete behandeling. 

Tooth Fairy gelooft dat Tanden Bleken de meest trendy en winstgevende behandeling van dit moment is binnen de schoonheids, haar en nagel branche. 
Wij hebben een eigen Tanden Bleek Centrum geopend om deze behandeling aan het grote publiek aan te bieden. Tooth Fairy staat jaarlijks op 40 grote 
haar en schoonheids shows binnen Europa en zal het nieuwe Tanden Bleek Systeem hier introduceren.

Het proces van tanden bleken is simpel. De vergelijking kan gemaakt worden met een reinigende gezichtsbehandeling. Tanden hebben net als de huid 
poriën, hierin kan zich verkleuring ophopen. Verkleuring kan diverse oorzaken hebben zoals het drinken van koffie, thee en rode wijn maar ook roken en ouderdom. Zodra de bleekgel met de tanden 
in aanraking komt begint het bleekproces en zal de verkleuring in de poriën van de tanden worden afgebroken.

Tooth Fairy heeft twee Tanden Bleek Methodes welke ervoor zorgen dat u aan al uw cliënten een goede behandeling kunt bieden. Wij zijn het enige bedrijf dat u deze twee Methodes biedt.  
Ons Tanden Bleek Startpakket bevat 20 methode 1 sets en 5 Methode 2 sets. U kunt een mooie winst behalen met het Startpakket. Tooth Fairy biedt u nabestellingen voor de laagste prijs aan en 
hanteert ook geen minimum orderbedrag. U kunt al een nabestelling voor Methode 1 of 2 doen voor €17.

Methode 1 kiest u indien uw cliënt geen in het zicht liggende reparaties aan het gebit heeft. Bij deze Methode vult u het bitje met bleekgel, plaatst het in de mond van 
uw cliënt en richt u de LED lamp op het gebit. U stelt de LED lamp in op 15 minuten en herhaalt de procedure 2-3 keer per behandeling. Methode 1 maakt de tanden 3 
tot 7 tinten witter. Een voorbeeld van onze kleurenkaart vindt u hieronder.

Methode 2 kiest u indien de cliënt bijvoorbeeld in het zicht liggende kronen, bruggen, vullingen of een sterke kokhalsreflex heeft, bij extreme verkleuringen of als het 
bitje niet goed past. Deze Methode voert u uit door de mondspreider te plaatsen en de bleekgel direct op te tanden aan te brengen met behulp van de bleekpen. U stelt 
de LED lamp nu in op 10 minuten en herhaalt de procedure 2-3 keer per behandeling. Methode 2 maakt de tanden 4 tot 8 tinten witter. Het LED licht schijnt bij deze 
methode direct op de tanden vandaar het betere resultaat. Methode 2 kunt u dus ook goed gebruiken als één tand meer verkleuring heeft. U kunt hiermee een egaal 
resultaat bereiken. Ook als mensen bruggen/kronenen/of porceleinen tanden hebben en u hier de rest van het gebit op aan wilt passen. 

Met de aanschaf van uw Professionele Startpakket kunt u al direct winst maken. Het Pakket bevat 25 sets, 20 methode 1 sets en 5 methode 2 sets. U vraagt  
€70 - €150 voor een complete behandeling. De hogere prijs geldt voor een behandeling met Methode 2 aangezien hier voor u meer handelingstijd in zit.

Het bleken verandert de kleur van de tanden, echter het resultaat is niet blijvend. Elke 6 maanden tot 2 jaar heeft de cliënt een zogenaamde opfrisbehandeling nodig. Dit betekent voor u weer extra 
omzet. De tanden verkleuren namelijk weer door de vaste gewoontes van uw cliënt; het drinken van koffie, thee en rode wijn etc.

Tevens bieden wij u twee trainingsmogelijkheden aan. Voor een meerprijs van €250 exclusief btw kunnen wij u ook trainen in uw eigen salon. Het Startpakket brengen wij op deze dag voor u mee. 
Indien u zichzelf liever traint aan de hand van de bij het Startpakket bijgesloten instructies bent u hier uiteraard vrij in. De verzendkosten voor uw Startpakket bedragen in dit geval €65 exclusief btw.

Klantenservice staat al sinds 1999 hoog bij ons in het vaandel. U kunt ons bereiken via telefoon en email. Hieronder vindt u onze contactgegevens:

Wij waarderen uw interesse in de Tooth Fairy Tanden Bleek producten. Indien u nog vragen heeft aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hartelijk bedankt,

Uw Tooth Fairy Team 

NIEUW! Het Tooth Fairy LED Tanden Bleek Systeem. Tooth Fairy producten zijn geproduceerd door een mond-  
hygiëniste met jarenlange internationale ervaring in de verkoop van Tand Kristallen in de professionele 
schoonheids en kappersbranche sinds 1999. Tooth Fairy staat al jaren bekent om de producten van top kwaliteit, 
trainingen en de goede klantenservice. 
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