Tooth Whitening Pen

De Tooth Whitening Pen
Het doel van CleverCool® is patiënten
de beste tandheelkundige verzorging
te geven. Wij willen dat patiënten
producten van de hoogste kwaliteit
bij uw praktijk kunnen aanschaffen.

Veilig, gemakkelijk
en snel voor u en
uw patiënten
CleverCool® wil een revolutie in de dentale wereld teweegbrengen door
tandartspraktijken niet alleen te zien als praktijk, maar ook als winkel. Hierdoor
kunnen innovatieve producten met de nieuwste technologie via uw praktijk
snel beschikbaar komen voor uw patiënten.

De website van CleverCool® heeft een link naar de site voor de professional
en een link naar de winkel voor de patiënten. Als professional dient u
zich de eerste keer te registreren alvorens toegang tot de site te krijgen.
Na goedkeuring als professional, ontvangt uw praktijk een unieke code.
Wanneer uw praktijk producten van CleverCool® verkoopt, geeft u uw patiënt
deze unieke code. De praktijk krijgt bij nabestelling van het product door de
patiënt, een bonus.

Het gebruik
De CleverCool® Whitening Pen is makkelijk in gebruik. Het pakket bestaat
uit een applicatiepen met een kwastje en een lippenspanner. Plaats de
lippenspanner rondom uw mond en lippen. Haal vervolgens de dop van de
CleverCool® Whitening Pen. Draai aan de onderkant van de pen totdat er een
kleine druppel op het kwastje verschijnt (voor de eerste keer, draai een aantal
keer langzaam totdat de gel verschijnt). Breng een dun laagje gel direct op
de tanden aan en laat de gel tenminste 15 minuten op het oppervlak van
de tanden inwerken. Doe dit 2x per dag. U kunt het product vervolgens
dagelijks gebruiken totdat het gewenste resultaat is bereikt (meestal binnen
twee weken). Doe na gebruik de dop op de pen. Wacht 30 minuten met eten,
drinken en/of roken na elke behandeling.

Alle voordelen op een rij
De praktijk krijgt er nieuwe patiënten
bij door het aanbieden van innovatieve producten
met de nieuwste CoolProx™ technologie.
De hoogste kwaliteit dentale verzorgingsproducten
zijn verkrijgbaar via de praktijk.

De patiënt kan het product via internet nabestellen
met gebruikmaking van de unieke praktijkcode.

De praktijk krijgt bij nabestelling van het product
door de patiënt, een bonus.

Verrassend snel heb ik mooie witte tanden
gekregen door de nieuwe Whitening Pen
van CleverCool. Goedkoop en effectief,
een betere prijs kwaliteitverhouding kan
je niet krijgen.

- Ingrid Wiersma
Dankzij de CleverCool Whitening Pen durf
ik weer te lachen. Heerlijk, wat
een uitvinding!

- Marco van der Velden

Niet meer die bitjes in ’s nachts, gewoon
simpel met de kwast je tanden bleken,
geweldig!

- Sophie de Groot
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