
QUAL É A DIFERENÇA ENTRE OS PRODUTOS POLA E AQUELES 
KITS DE AUTO APLICAÇÃO, QUE PODEM SER COMPRADOS ONLINE?

Existem inúmeras marcas e métodos de clareamento dental 
disponíveis para compra on-line ou na farmácia; no entanto, eles nem 
sempre são confiáveis e seguros. Se estiver pensando em clarear os 
dentes é sempre importante consultar seu dentista, pois ele poderá 
avaliar a saúde de seus dentes e decidir se é seguro clareá-los. 
Estudos clínicos mostraram que o clareamento com peróxido de 
hidrogênio ou carbamida, se feito corretamente, e aplicado por um 
dentista ou sob sua orientação é seguro para os dentes e gengivas.

O QUE CAUSA A DESCOLORAÇÃO DOS DENTES? 

Cada pessoa possui dentes diferentes uma da outra, portanto 
descolorem e mancham de maneiras diferentes. A descoloração ou 
mancha dos dentes normalmente é são causadas por café, chá  
preto, chá de ervas, vinho tinto, alimentos condimentados, como  
curry e cigarros. 

COMO FUNCIONA O CLAREAMENTO DENTAL?

Quando um produto de clareamento é aplicado no dente, ele se 
decompõe em água e íons de oxigênio. Os íons de oxigênio entram 
no esmalte e atacam as moléculas longas da mancha e as quebram, 
resultando em moléculas menores e incolores. Essas moléculas 
menores e incolores são em seguida removidas naturalmente do dente 
pela saliva. A intensidade do clareamento depende da quantidade de 
íons disponíveis e ao tempo que eles ficam em contato com o dente. 

QUANTO TEMPO LEVA PARA CLAREAR OS DENTES DE UM PACIENTE? 

Com o clareamento no consultório os resultados são obtidos em 
apenas 30 minutos de tratamento. Usando o sistema de clareamento 
caseiro, pode levar de 5 a 14 dias. 
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 OFFICE+  DAY  NIGHT

Pola Office+ é um tratamento de clareamento de 
consultório que permite alcançar um sorriso branco em 
apenas 24 minutos.

A formulação única de 37,5% de peróxido de hidrogênio 
atua rapidamente na remoção de manchas e pigmentos 
dos seus dentes.

Pola oferece tratamentos de clareamento para aplicação 
em casa, como Pola Day. O Pola Day consiste em uma 
variedade de concentrações de peróxido de hidrogênio, 
desenvolvidos para proporcionar um sorriso branco que se 
encaixe na sua agenda diária. Enquanto a Pola Night contém 
peróxido de carbamida, proporcionando dentes mais 
brancos em pacientes com mais sensibilidade. 

Pola Night possui diversas concentrações de peróxido de carbamida. 
O tempo de uso varia entre 45 minutos e 2 horas por dia para 
alcançar resultados brancos e brilhantes. Pola Night é um clareador 
para uso caseiro que clareia seus dentes enquanto você dorme.

Pola Night possui as mesmas propriedades clareadoras do Pola Day, 
com uma aplicação mais longa devido ao componente ativo mais 
suave, “o peróxido de carbamida.”

VANTAGENS/CARACTERÍSTICAS 

• Pola Office+ sistema avançado de clareamento dental 
é 33% mais rápido* do que os clareadores concorrentes 
disponíveis no mercado, minimizando seu tempo na 
cadeira do dentista. 

• Contém agentes dessensibilizantes para proporcionar um 
efeito suavizante nos dentes.

VANTAGENS/CARACTERÍSTICAS  

• Seguro e conveniente.

• Pode-se obter um clareamento eficaz em apenas 30 minutos. 

• Pola Day contêm flúor, que remineraliza a superfície do dente 
para proteger contra a sensibilidade dental.

• Disponíveis numa variedade de concentrações. 

• Contém nitrato de potássio que ajuda contra sensibilidade.

• Sabor agradável de de menta.

VANTAGENS/CARACTERÍSTICAS 

• Seguro e conveniente.

• Pode ser usado por toda a noite enquanto você dorme.

• Pola Night contêm flúor, que remineraliza a superfície do dente 
para proteger contra a sensibilidade dental.

• Disponíveis numa variedade de concentrações. 

• Contém nitrato de potássio que ajuda contra sensibilidade

• Sabor agradável de de menta

NO CONSULTÓRIO CLAREMENTO DENTAL CASEIRO

DENTES VISIVELMENTE MAIS
BRANCOS EM 24 MINUTOS

ADAPTA-SE A SUA AGENDA DIÁRIA A MELHOR SOLUÇÃO DE CLAREAMENTO
PARA DENTES SENSÍVEIS

* Baseado no tempo total de tratamento em relação as indicações dos concorrentes.


