
TEETH WHITENING
POST CARE

Congratulations,, you have just experienced a revolutionary tooth whitening 
procedure.
The next 48-72 hours are critical in which your teeth are more susceptible to 
stains, in order to maximize the whitening results for a long lasting 
Please  follow the instructions below:

                   

.

You may face a tooth sensitivity in the first 2-3 days, apply the gel prescribed 
by your dentist whenever needed.

Do not consume dark or yellow staining substances such as: Red or white 
wine/orange juices\soft drinks\mustard\ketchup\soya sauce\berries\straw-
berries\color lipsticks\Red sauces\Coffee\Tea\colored toothpastes\colored 
mouthwashes….etc.

Do not smoke

Colorless Food and drinks are recommended like: white tuna\turkey\white 
fish\cheese\white sauce pasta\bread\white rice\milk\bananas\ap-
ples\pears\yogurt\white cookies\egg whites…..etc.

Maintain the white color of your teeth by using a whitening toothpastes.



.

تبييض األسنان 
الرعاية الالحقة  

تهانينا ، لقد جربت للتو إجراء تبييض األسنان.

تعترب الســاعات التالية التي ترتاوح ب  48 و 72 ســاعة حرجة والتي تكون فيها أســنانك 

أكــ� عرضــة للبقــع ، من أجل إدامــة نتائج التبييض لفرتة طويلــة ، يرجى اتباع التعلي�ت 

التالية:

 قد تواجه حساسية األسنان يف األيام األوىل - 2-3 ، قم باستخدام الجل الذي يصفه طبيب 
األسنان عند الحاجة.

 ال تستهلك مواد تلوين داكنة أو صفراء مثل: النبيذ األحمر أو األبيض / عص© برتقال / 
مرشوبات غازية / ماسرتد / صلصة كاتشب / صويا / توت / فراولة / أحمر شفاه ملون 

/ صلصة حمراء / قهوة / شاي / معجون أسنان ملون / غسوالت الفم امللونة ... .إلخ.

 ال تدخن

 يُنصــح بتنــاول األطعمــة واملرشوبات عد¹ة اللون مثل: التونة البيضاء / الديك الرومي / 
الســمك األبيض / الج¾ / املعكرونة املقلية بالبيتزا / الخبز / األرز األبيض / الحليب / 

املوز / التفاح / الكم�ى / الزبادي / الكعك األبيض / بياض البيض ... الخ.

 الحفاظ عىل اللون األبيض من أسنانك باستخدام معاج  األسنان تبييض.

إذا ظهرت أي مشاكل أو أسئلة ، يرجى االتصال بنا عىل: ١٧٨١١١١١


