”HOW TO GUIDE”
Fremgangsmåden er meget simpel. Vi anbefaler at, den medfølgende bambus tandbørste
bruges. For at opnå det bedste resultat, så anbefaler vi at, produktet bruges hver aften, inden
normal tandbørstning i min. 7 dage. Efterfølgende 3-4 gange i ugen, for et vedvarende
resultat.
Følg de 7 trin neden under og du er godt på vej til hvidere tænder!
1. Gør din bambus tandbørste våd med en smule vand
2. Dyp den våde tandbørste ned i bøtten med KÅLD
3. Bank en smule af pulveret af, ned i bøtten igen. Da vores produkt er drøj i brug, skal
der kun bruges ganske lidt KÅLD ved hver tandbørstning
4. Fordel produktet i hele munden. Der skal børstes i cirkulære bevægelser med et let
håndtryk i 1-2 min.
5. Lad det efterfølgende sidde i yderligere 1-2 min.
6. Skyld nu munden ren
7. Børst med din normale tandbørste og tandpasta for at, få de sidste KÅLD rester væk.
En god huskeregel er: Det handler ikke om hvor hårdt du børster dine tænder, men om din
børste teknik!
Anvendelse:
Vi gør opmærksom på at KÅLD er 100% naturligt, og dermed ikke skadeligt. Dog kan det være meget
farverigt, derfor gør vi opmærksom på at farven kan smitte af på tøj, vask eller lignende. Normalt er
det super let og enkelt at rengøre, det kan gøre med koldt vand. I nogle helt særlige tilfælde kan
eksempel en bordplade være så “grov” og ubehandlet at det kan kræve lidt ekstra rengøring.
Er du i tvivl omkring din vask eller bordplade er meget sart, så tag et håndklæde og afdæk mens du
børster tænder. Du kan også med fordel bruge en stålvask, der på ingen måde er modtagelig for det
farveægte aktive kul.
Vi fralægger os ansvaret for følger af farven, som sætter sig på genstande m.m

