
YOTUEL ALL IN ONE
DENTífrIcO brANqUEADOr pArA A hIgIENE DENTárIA 

Yotuel All In One é o primeiro dentífrico com peróxido de carbamida, para uso diário, que ajuda a 
proteger o esmalte dentário das agressões da vida moderna. 

repara o exterior e o interior do esmalte enquanto  remineraliza e previne as cáries e a erosão dentária.

Estudos microscópicos demostram que, após a aplicação da fórmula patenteada de Yotuel All In 
One, a dureza do esmalte é aumentada pela combinação de ingredientes activos. 

com um agradável sabor .

Propriedades:

fórmula completa com Xylitol, flúor, cálcio e fosfatos  para reduzir o impacto erosivo causado pela 
alimentação e bebidas.

Yoyuel All In One tem peróxido de carbamida, o agente de branqueamento dos dentistas. branque-
ar os dentes através de micropartículas de oxigénio activo. Tudo o que é necessário para obter um 
melhor branqueamento dentário e reparar o esmalte

Instruções de uso: 

Escovar os dentes 3 vezes por dia, durante 3 minutos.



YOTUEL 7 hOUrS 
pArA Um SOrrISO mAIS brANcO

programa de branqueamento dentário YOTUEL foi desenvolvido por dentistas, sem abrasivos ou de-
tergentes para ajudar a branquear o seu sorriso com segurança. contém ingredientes com benefícios 
provados para o esmalte e gengivas.

Instruções de uso:

como moldar as moldeiras:

1. Aquecer a água até ferver. retire do calor. coloque a moldeira em água durante 10 segundos 
evitando as extremidades do recipiente em que a água foi aquecida. Após este passo a moldeira 
fica mais transparente e mais pequena. Sacuda os restos de água.

2. coloque a moldeira no interior da boca e molde utilizando os dedos polegares e os indicadores. 
Sugue o mais que lhe for possível com a boca fechada para assegurar um encaixe perfeito. Se a 
moldeira não ficar com um bom encaixe pode repetir os passos 1 e 2.

3. remova a moldeira da boca e enxague com água fria

4. corte a pega e apare se for necessário. Uma moldeira bem ajustada irá reduzir a quantidade de 
gel necessária e irá otimizar os resultados.

 

Instruções de utilização do gel branqueador:

1. Escove os dentes utilizando a pasta branqueadora Yotuel durante 3 minutos.

2. Espalhe uma fina camada de gel branqueador na parte da frente do interior da moldeira.

3. coloque a moldeira na boca removendo algum excesso de gel.

4. Um aumento do volume de saliva durante os primeiros minutos é normal e pode ser engolida. man-
tenha a moldeira colocada nos dentes pelo menos durante uma hora.

5. Após o branqueamento lave os dentes com a pasta branqueadora Yotuel. 

6. repita a aplicação até alcançar os efeitos desejados

 



precauções!

Não é recomendado o uso por longos períodos de tempo

Não usar em caso de gravidez.

Unicamente para adultos.

Não aconselhável após restaurações dentárias. 

Não recomendado quando existiam lesões prévias nos tecidos dentários.

Não se recomenda ser utilizado por consumidores habituais de álcool ou tabaco.

CONTEÚDO: 2 x gel branqueador 6 ml, 1 x YOTUEL Dentífrico branqueador classic 25 ml, 2 mol-
deiras adaptáveis às arcadas dentárias, 1 x manual de utilização e 1 x instruções como moldar as 
moldeiras. 

ADVERTÊNCIAS: recomenda-se não realizar tratamentos prolongados de branqueamento dentário 
com peróxidos. Não aplicar em mulheres grávidas e crianças. Não se recomenda usar depois de res-
tauros dentários. Não recomendado quando existirem lesões prévias nos tecidos dentários. Não fume 
nem ingira bebidas alcoólicas 2 horas antes e depois do branqueamento. Se notar hipersensibilidade 
dentária consulte o seu médico dentista.



YOTUEL ELIXIr brANqUEADOr

com tudo o que você necessita para branquear e melhorar o seu esmalte  e as gengivas. Ajuda a 
branquear  os dentes.

Sabor refrescante de longa duração.

Desenvolvido por dentistas.

rico em xilitol e flúor.

Sem álcool.

Modo de utilização

bochechar com 15 ml de Yotuel Elixir branqueador (utilizar a tampa doseadora) durante 1 minuto, 
duas vezes ao dia e depois de ter escovado os dentes com Yotuel Dentífrico branqueador.

Observações:

Se tiver os lábios ou gengivas extremamente sensíveis é possível que experimente um lev formigueiro na 
boca após  o uso de Yotuel Elixir branqueador. Tal é absolutamente normal e não representa qualquer 
dano. Agitar antes de usar.



YOTUEL DENTífrIcO   
brANqUEADOr  
gENgíVAS SENSíVEIS

branqueia utilizando uma combinação especial se sílica de baixa abrasão (36 rDA) e enzimas naturais.

Esta combinação ajuda a reduzir manchas externas, a placa e o tártaro sem danificar o esmalte.  
contém fluoreto e xylitol, que está comprovado que combatem a decadência dentária.

Sem detergente, para evitar as aftas = não faz espuma

ph neutro – não danifica o esmalte.

com Vitamina b5 para uma máxima protecção das gengivas.

Utilizar de preferência em conjunto com Yotuel Elixir branqueador

 

Instruções de utilização

Escove os dentes 3 vezes por dia durante 3 minutos.

A fórmula sem detergente siginifca que a acção branqueadora consegue chegar ao espaço entre os 
dentes. Estudos clínicos demonstram que o Yotuel Dentífrico branqueador gengivas Sensíveis pode ser 
usado todos os dias.



YOTUEL DENTífrIcO   
brANqUEADOr

branqueia utilizando uma combinação especial se sílica de baixa abrasão (40 rDA) e enzimas naturais.

Esta combinação ajuda a reduzir manchas externas, a placa e o tártaro sem danificar o esmalte. con-
tém fluoreto e xylitol, que está comprovado que combatem a decadência dentária.

Sem detergente, para evitar as aftas = não faz espuma

ph neutro – não danifica o esmalte.

Utilizar de preferência em conjunto com Yotuel Elixir branqueador

 

Instruções de utilização

Escove os dentes 3 vezes por dia durante 3 minutos.

A fórmula sem detergente siginifca que a acção branqueadora consegue chegar ao espaço entre os 
dentes. Estudos clínicos demonstram que o Yotuel Dentífrico branqueador gengivas Sensíveis pode ser 
usado todos os dias.




