
Clareamento Dental 



Um sorriso perfeito é o seu melhor cartão de visitas. 



Dentes bem tratados 
e bonitos transmitem  
segurança e autoestima.  



O Clareamento Dental é uma 
maneira fácil, segura e eficaz 
para ter um sorriso mais bonito. 

E você também pode fazê-lo. 



Esclareça suas dúvidas e saiba como conseguir 

melhorar sua autoestima e sua aparência  

com a ajuda de um método eficiente e 

 com resultados garantidos. 
	  	  



O clareamento dental  
             enfraquece os dentes? 

Não. Vários artigos científicos comprovam este fato. 
A técnica de Clareamento Dental, quando feita sob a 
orientação de um profissional especializado, é totalmente 
confiável e consagrada desde a década de 80. 



Como funciona  
            o Clareamento Dental? 

No Consultório 
Pode ser feito, em média, com três  
sessões clínicas de 45 minutos cada. 

Em casa 
É	  realizado	  por	  meio	  do	  uso	  de	  uma	  
moldeira	  pré-‐fabricada,	  sob	  a	  
recomendação	  de	  um	  den8sta.	  	  
Basta	  aplicar	  o	  gel	  clareador	  na	  moldeira	  
e	  colocá-‐la	  sobre	  os	  dentes	  por	  um	  
	  período	  diário	  de	  30	  minutos	  a	  4	  horas,	  
dependendo	  do	  caso,	  
	  durante	  3	  a	  4	  semanas.	  



Por que os dentes escurecem? 

Por fatores externos e internos.  

Externos:  
Uso frequente de chás, cafés, molhos 
(shoyu), cigarro, refrigerantes a base 
de cola, vinho, suco de uva, açaí, 
beteraba etc. 

Internos:	  
Alterações	  na	  estrutura	  do	  dente,	  
Alguns	  8pos	  de	  medicamentos,	  dentes	  
com	  tratamento	  de	  canal	  etc.	  



Quem pode fazer uso do 
Clareamento Dental? 

O Clareamento Dental é 
indicado para clarear dentes  

perfeitos e/ou  com pequenas 
restaurações em resina 

composta.  

É preciso esclarecer,                 
no entanto, que, após o 
clareamento pode ser 
necessário refazer as 

restaurações estéticas. 



O Clareamento Dental só não é indicado para  

gestantes  
e 

 pacientes com doenças gengivais, cárie ou 
qualquer  

outra patologia bucal. 
 
 

Após a normalização dessas situações, o 
clareamento pode ser indicado. 



O Clareamento Dental     
                 pode causar sensibilidade? 

A incidência de sensibilidade depende de 
cada paciente.  
 
O uso de produtos dessensibilizantes ajudam 
a melhorar bastante estes sintomas. 
	  



Seu sorriso é  
            a sua imagem. 



Se você quiser saber mais sobre 

Venha conversar conosco. 

Clareamento Dental 



Rua Desembargador Izidro 40 Sala 303 
Tijuca – Próximo ao Metrô Saens Peña 

2570-3925    99570-3985  
	  


