
TooTh Fairy  
Tanden Bleken

Belangrijke feiten
Een behandeling heeft alleen effect op natuurlijke tanden. Alles wat kunstmatig aan je 
tanden is aangebracht, zoals vullingen en kronen behouden na de behandeling dezelfde 
kleur. Bij reparaties die prominent in het zicht liggen, zal er voor de behandeling advies 
worden gegeven over wat je hier het beste mee kan doen. Het bleken van de tanden 
beschadigt eerder door de tandarts aangebrachte reparaties niet.

Er heerst een hardnekkig misverstand over tanden bleken. Het bleken beschadigt  
het glazuur niet! Amerikanen en Canadezen bleken hun tanden al vele jaren.  
De behandeling dient echter wel te gebeuren met een product dat veilig en effectief  
is, een dergelijk product heeft Tooth Fairy nu geproduceerd.

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. De cliënt dient te begrijpen dat het bleken van de tanden 
altijd maar een beperkt resultaat oplevert ten opzichte van de eigenlijke tand kleur.

Belangrijke behandel informatie
Er zijn contra-indicaties bij het gebruik van tanden bleek producten. Indien de cliënt 
zwanger is, mensen met ernstige tandvleesproblemen of een allergie tegen één van de 
in de gel aanwezige componenten dan de tanden bleek producten niet bij deze cliënt  
gebruiken. Veel mensen hebben een latex allergie, gebruik in dit geval vinyl handschoenen.

Bleek de tanden niet van cliënten met een beugel of tandkristal aangezien de bleekgel 
zijn werk hieronder niet kan doen. Als de beugel of het tandkristal verwijderd is zal de 
kleur van de tand hier iets donkerder zijn als u toch de behandeling uitvoert.

Tooth Fairy adviseert tanden bleek producten niet te gebruiken bij personen jonger dan 
18 jaar. Mits de ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven kunt u ook 16  
jarigen behandelen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Product niet inslikken, om dit te voorkomen laat u uw cliënt tijdens een behandeling 
rechtop zitten.

er zijn Twee Varianten - Welke kiest u wanneer?
Er zijn twee varianten tanden bleek sets ontwikkeld door Tooth Fairy.  

Methode 1 kiest u indien er geen zichtbare reparaties aan de voorzijde van het gebit 
hebben plaatsgevonden. Deze Methode zal een 3 tot 7 tinten witter effect hebben.

Methode 2 kiest u indien de cliënt zichtbare kronen en vullingen heeft of een sterke 
kokhalsreflex, bij extreem verkleurde tanden en als het bitje niet goed past. Deze 
Methode zal een 4 tot 8 tinten witter effect hebben. Dit komt omdat het LED licht direct 
op de tanden schijnt waardoor het effect groter is.

aanbevolen Prijzen
Voor één complete bleek behandeling vraagt u  €70 - €150. U rekent het hogere 
bedrag voor Methode 2 aangezien deze meer tijd kost.

reclame Materiaal
Op onze website kunt u de volgende bestanden downloaden om u te helpen bij uw 
bedrijfsvoering en uw nieuwe behandeling goed in de markt te zetten: nazorg, voor en 
na foto voorbeeld, cliënten vragenlijst, klantenkaart, foto’s, logo’s en flyers.

Bedankt voor uw aankoop van het Tooth Fairy tandenbleek systeem!  
Onze producten zijn geproduceerd door een mondhygiëniste met jarenlange internationale ervaring  

in de verkoop van tandkristallen in de professionele schoonheids-en kappersbranche. Deze instructies geven  
u alle informatie die u nodig heeft om uw cliënt de kwalitatief beste behandeling te geven.

1

Tanden Bleek Start Pakket
In uw tanden bleek start pakket vindt u het volgende:

• 1 LED lamp met afstandbediening en timer • 2 LED beschermingsbrillen 
• 20 Beschermkapjes • 1 Poster A2 formaat 
• 3 Flyers A4 formaat • 50 Cliënten flyers 
• 2 Wegwerpdoek houders • 1 Kleurenkaart 
• 20 Methode 1 Tanden bleek sets • 5 Methode 2 Tanden bleek sets 
• Instructies • Certificaat

niet meegeleverde producten in uw  
tanden bleek Start Pakket 
Niet meegeleverde producten in uw tanden bleek Start Pakket welke u wel nodig heeft:

• Vaseline  • Glaasje voor Vaseline 
• Spuugcontainer • Steriliseer 
• Handschoenen • Tissues 
• Waterglas • Spiegel 
•  Werkplek, wegwerphanddoekjes of keukenrol

er zijn 2 tanden bleek Methodes:
In uw startpakket zitten 20 sets van Methode 1 en 5 sets van Methode 2.

inhoud Methode 1 set: inhoud Methode 2 set:
• 1 tube bleek gel (10ml) • 1 mondspreider 
• 2 bitjes • 1 bleekpen 
• 1 wattenstaafje • 6 tampons 
• 1 wegwerpdoek (geplastificeerd) • 1 wattenstaafje 
• 1 kleurenkaart • 1 wegwerpdoek (geplastificeerd)  
• Instructies • 1 kleurenkaart 
 • Instructies

YouTube – Tooth Fairy GmbH
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het proces
afspraak Maken 
Tooth Fairy adviseert 1 uur in te plannen voor een behandeling. Aan de telefoon vraagt 
u uw cliënte al of zij zwanger is aangezien dit een contra-indicatie is. Ook vraagt u uw 
cliënt of er zichtbare reparaties aan de voortanden hebben plaatsgevonden. U kunt 
vooraf uitleggen dat een bleekbehandeling alleen effect heeft op natuurlijke tanden maar 
dat het bleken wel een minimaal effect kan hebben op reeds gedane reparaties. Ook 
kunt u een gratis informatief consult aanbieden en laten zien hoe de kleur van het gebit 
kan verbeteren. Het bleken van de tanden is een nieuw concept dus het aanbieden van 
gratis consult kan erg waardevol zijn. 

Cliënten Vragenlijst 
Bij het eerste consult vult de cliënt een vragenlijst in. Deze lijst geeft u belangrijke  
informatie voor het veilig uitvoeren van de behandeling. Kijk deze lijst goed na en stel 
vragen over eventuele onduidelijkheden in de antwoorden. U vindt deze vragenlijst in uw 
starter set, ook kunt u deze downloaden op onze website: www.toothfairy.ch 

Uitvoering Behandeling 
Draag altijd handschoenen bij het inspecteren van het gebit van uw cliënt. indien u 
een gaatje aantreft laat uw cliënt dit dan door de tandarts repareren 
alvorens te starten met de behandeling. Bij het aantreffen van tandsteen op 
de voorzijde van het gebit; uw cliënt adviseren dit eerst te laten reinigen. Indien het 
tandsteen zich aan de achterzijde van de tanden bevind is dit geen probleem aangezien 
de gel zijn werk doet aan de voorzijde van de tanden. 

Gebruik de kleurenkaart om de kleur van de tanden te bepalen voor de behandeling. 
Deze tanden zijn uitneembaar voor een beter vergelijking. Schrijf de verkregen informatie 
op de klantenkaart. Mochten er meerdere verkleuringen zichtbaar zijn, schrijf deze op 
en informeer uw cliënt hierover. Op onze website vindt u een voor en na voorbeeld wat 
u kunt downloaden als voorbeeld. Met behulp van de kleurenstaal kunt u uw cliënt laten 
zien dat de tanden 3 tot 8 tinten witter kunnen worden dan voor de behandeling. Belan-
grijk om te onthouden is dat tanden bleken geen wondermiddel is. De tanden kunnen 
nooit witter worden dan hun oorspronkelijke kleur. Elke tand is anders en daarom zal het 
resultaat ook elke keer anders zijn.  

Wanneer gebruikt Methode 1 en wanneer Methode 2. Methode 1 is de meest gebruikte 
methode aangezien niet veel mensen in het zicht liggende reparaties aan de tanden, 
een sterke kokhalsreflex of extreem verkleurde tanden hebben. Heeft uw cliënt dit wel 
gebruik dan Methode 2.

informeer de cliënt 
Leg uw cliënt altijd uit wat er gebeurt tijdens een behandeling. Als de gel bijvoorbeeld 
in aanraking komt met speeksel zullen er bruisende bubbeltjes ontstaan. Dit is normaal 
en niet pijnlijk, kriebelen kan het echter wel. Bij gevoeliger tandvlees kan een prikkend 
gevoel omtreden, ook dit is normaal en niet schadelijk. Hoe gezonder het tandvlees hoe 
minder uw cliënt voelt.

klaar leggen en instructies  
Benodigdheden:  

• LED lamp met afstandbediening • LED beschermingsbrillen 
• Glaasje voor Vaseline  • Tanden bleek set 
• Spiegel • Tissues 
• Vaseline • Spuugbekken 
• Glas water • Houder voor de beschermingsdoek 
• Schone werkplek

Plaats de geplastificeerde wegwerpdoek met behulp van de houder om de hals van  
uw cliënt. Trek een nieuw paar handschoenen aan en open de tanden bleek set.  
Doe een ruime hoeveelheid vaseline in een glaasje, voldoende om twee a drie keer aan 
te brengen. Laat de cliënt met behulp van een spiegel en tissues eventuele lippenstift  
verwijderen. Met een wattenstaafje laat u de cliënt vervolgens de lippen dik insmeren 
met vaseline. Gooi het staafje niet weg zodat de cliënt deze nogmaals kan gebruiken. 
Geef de cliënt de afstandbediening en leg uit dat indien de stop/start knop wordt 
ingedrukt er een signaal gaat zodat u weet dat de cliënt uw aandacht nodig heeft.  
Zet de LED beschermingsbril alvast op bij uw cliënt en overhandig de doos tissues.

Behandeling
Methode 1 

De bleek gel van zijkant naar zijkant in het bitje doen. Zorg ervoor dat de bleek gel 
alleen aan de voorzijde van het bitje zit en niet op de bodem ligt. Gebruik voor elk 
bitje (boven en onderzijde) 1ml gel. Plaats het bitje met bleek gel in de mond van uw 
cliënt. Laat daarna de cliënt de lippen iets terug trekken zodat de LED lamp goed het 
gebit kan belichten. Als uw cliënt bleekgel op de huid heeft gekregen dient u dit direct te 
verwijderen met water en een tissue. Doe uw handschoenen uit en stel de timer van de 
LED lamp in op 15 minuten voor de eerste sessie van de behandeling. 

De cliënt kan maximaal 3 sessies per behandeling ondergaan. Bij elke sessie gebruikt 
u een schoon bitje. In uw pakket treft u 2 bitjes aan. Zorg dus dat u na elke sessie een 
bitje grondig reinigt. Zo grijpt u niet mis bij een eventuele 3e sessie.

 



Methode 2  

Trek de lip van uw cliënt iets naar voren. Plaats een tampon onder de lip van uw cliënt, 
bij de hoektand. De tampons niet boven de voortanden plaatsen! Ook aan de andere 
zijde plaatst u een tampon bij de hoektand.

Plaats de mondspreider aan één zijde tussen de wang. Het smalste gedeelte moet aan 
de buitenzijde zitten. Druk de plastic spreider iets samen en plaats aan de andere zijde 
tussen de wang. Laat voorzichtig los.

Draai de top van de bleekpen open totdat er een beetje gel uitkomt. Breng de bleek gel 
van rechts naar links aan op de tanden. Blijf de pen opdraaien zodat er voldoende bleek 
gel uit blijft komen. Als u het bovengebit behandeld heeft doet u hetzelfde bij het  
ondergebit, gewis u ervan dat u de gel op alle opervlakten van het gebit gelijk aanbrengt. 

Stel de timer op de LED lamp in op 10 minuten voor de eerste sessie van de behandeling. 
Ook bij deze methode kan de cliënt maximaal 3 sessies per behandeling ondergaan. Als u 
Methode 2 toepast; controleer elke 10 minuten goed de tint die het gebit op dat moment 
heeft, aangezien u een evenwichtige kleurstelling probeert te bereiken.

de led lamp Programmeren 
Plaats de LED lamp voor het gebit van uw cliënt over de glimlach zone. Druk de “start” 
knop een paar seconden in totdat de timer in beeld verschijnt. Stel afhankelijk van welke 
methode u gebruikt de timer in. Druk wederom op start en de lamp gaat aan. 

Het maximum aantal behandelingen in één sessie is drie. Hierna geldt een rustperiode 
van twee weken. 

na de eerste 15 minuten behandeling 
Één minuut voordat de timer afloopt hoort u een piepje en u richt uw aandacht dan weer 
tot de cliënt. Trek alvast nieuwe handschoenen aan. Als de lamp uit is gegaan geeft u 
uw cliënt de spuugcontainer, hierin kan het bitje en de overtollige bleek gel uitgespuugd 
worden. Ook even naspoelen is erg prettig. De LED beschermingsbril kan nu afgezet 
worden. Geef uw cliënt een spiegel en de tand kleurenstaal kaart. U kunt nu zien waar u 
meer bleekgel dient te gebruiken in het bitje bij de volgende behandeling als u Methode 
1 gebruikt. (meer gele verkleuring dan op de andere tanden) Leg uw cliënt de resultaten 
uit door de kleurverschillen te laten zien. Wellicht ziet de cliënt witte vlekjes op het 
tandvlees, dit is normaal en zal binnen 15 minuten weer verdwijnen. 

herhaling procedure  
Herhaal de hele procedure, te beginnen bij het dik insmeren van de lippen met vaseline 
door de cliënt. Maak de spuugcontainer schoon na elke applicatie. De meeste cliënten 
zijn tevreden nadat de behandeling voor de tweede maal is gedaan. Wil de cliënt nog 
een tint witter dan kunt u de behandeling nogmaals uitvoeren. Heeft de cliënt daar op 
dat moment geen tijd voor berg dan de benodigde spullen op in een persoonlijke box.

Het maximum aantal behandelingen in één sessie is drie. Hierna geldt een rustperiode 
van twee weken zodat het bleek proces kan stabiliseren.

na de behandeling 
Aan het einde van de behandeling altijd het behaalde resultaat noteren op de  
klantenkaart. De cliënt kan de kleurenkaart mee naar huis nemen waarop u het  
resultaat heeft aangetekend.

Het bleken van de tanden is erg persoonlijk en de cliënt kan zelf besluiten wanneer 
zij terug komt. Het resultaat is niet blijvend maar is ongeveer 3 maanden tot 2 jaar 
zichtbaar. Dit is afhankelijk van of uw cliënt rookt of veel koffie, thee of rode wijn drinkt. 
Op de klantenkaart kunt u zien of de cliënt deze gewoontes heeft. Als dit zo is adviseer 
uw cliënt dan om elke 3-6 maanden terug te komen in plaats van elke 1-2 jaar. Op onze 
website kunt u een spaarkaart downloaden. Na 5 bleekbehandelingen krijgt de cliënt de 
6e gratis! U bent hier niet toe verplicht echter kan het u helpen klanten aan u te binden.

nazorg
Vermijd het eten en drinken van gekleurde voeding de eerste 24uur na de behandeling. 
(bijvoorbeeld: rode wijn, tomatensaus en spinazie) Nuttig liever ongekleurde of witte 
producten. (bijvoorbeeld: witte wijn, melk, water, kip, aardappel of wit brood). 

opruimen en reinigen
• Steriliseer oplossing • Steriliseer ruimte  
• Steriliseer spray • Afsluitbaar plastic bakje

Lees de instructies goed op uw steriliseer middelen. Het is belangrijk dat u ruim de tijd 
neemt om uw spullen te reinigen tussen afspraken door. 

Draag altijd handschoenen bij het steriliseren. Haal het beschermkapje van de LED lamp 
en plaats dit samen met het glaasje, waar de vaseline in zat, in een afgesloten plastic 
bakje met steriliseer vloeistof. Gebruik steriliseer spray om uw werkplek te reinigen, 
evenals op de behuizing van de LED lamp, afstandsbediening, spiegel, vaseline pot, 
wegwerpdoekhouder, LED beschermingsbrillen, spuugcontainer, waterglas en de stoel. 
Kortom alles waar bacteriën op zouden kunnen zitten.
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Praktische tips

1. Gebruik iets meer bleek gel in het bitje op plekken waar een tand iets gedraaid of wat meer naar achteren staat.

2. Indien 1 tand iets donkerder blijft na 2 behandelingen, breng de gel dan met de bleekpen aan bij de 3e sessie of boek hier een aparte behandeling voor.

3.  U kunt een combinatie van Methode 1 en 2 toepassen bij in het zicht liggende reparaties. Met Methode 1 bleekt u het gehele gebit en daarna gebruikt om 
Methode 2 om kleurverschillen zoveel mogelijk op te heffen. 

Veel gestelde vragen

1.  is het nodig eerst het gebit te laten reinigen door een tandarts of mondhygiëniste voordat de tanden gebleekt worden?   
Indien er geen zichtbaar tandsteen aanwezig is, is dit niet nodig.

2.  is een tanden bleek behandeling pijnlijk?  
Een behandeling is niet pijnlijk maar kan bij sommige cliënten wel gevoelig zijn.

3.  is de bleek gel schadelijk voor de tanden?  
Tooth Fairy levert professionele producten waardoor er geen schade ontstaat aan de tanden. 

4.  Maakt het bleekproces de tanden gevoeliger?  
Het bleken zelf is bij de meeste mensen pijnloos, maar het kan zijn dat de tanden toch iets gevoelig worden na het bleken.  
Meestal is dit na 2 dagen weer verdwenen. Wij raden bij gevoeligere tanden Sensodyne tandpasta aan.

5.  Mag er gerookt worden na de behandeling?  
Het is beter om de dag van de behandeling niet te roken of in ieder geval fors te minderen.

6.  kan het bleken ook verkleuring door antibiotica doen verminderen?   
Het eindresultaat zal niet perfect zijn maar cliënten die last hebben van deze vorm van verkleuring zullen blij zijn met elke verbetering.

7.  hoe lang gaat de led lamp mee?   
De lamp heeft ongeveer 80.000 branduren een heeft één jaar garantie.

8.  Wat als de cliënt last heeft van bloedend tandvlees?   
De bleekbehandeling heeft niet het bloeden van het tandvlees tot gevolg. Als het tandvlees van uw cliënt bloedt dienen de tanden meer  
frequent gepoetst en geflost te worden.

9.  Wat als de cliënt last heeft van gevoelige tanden?   
Onze gel is niet agressief en zal de tanden ook niet gevoeliger maken.
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nogmaals dank voor uw Tooth Fairy aankoop.  
ons team staat altijd voor u klaar! indien u vragen heeft aarzel  

dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

YouTube – Tooth Fairy GmbHAeulistrasse 1, 9470 Buchs, Switzerland  |  +41 81 256 5060 |  info@ toothfairy.ch |  www.toothfairy.ch |  


