
COMBI WORKSHOP & LEZING

Bleeklepels maken met de VacuFormer en  
‘De Sense & NonSense van tanden bleken’

In samenwerking met Cavex geven wij op 17 februari op onze vestiging in Leek de 
combi workshop & lezing ‘De Sense en NonSense van tanden bleken’

De laatste jaren is de vraag naar ‘wittere tanden’ gestegen evenals het aantal 
‘oplossingen’ hiervoor: bleekgels, bleekshops, bleeklampen, houtskoolpasta’s 
en natuurlijk facings. De lijst groeit met de dag. Al in 2010 introduceerde Cavex 
haar eerste whitening oplossing. Sindsdien is niet alleen het Cavex Bite&White 
assortiment flink gegroeid, maar ook de kennis over materialen, technieken en 
wetgeving. 

In deze gecombineerde workshop en lezing leert u eerst in de workshop om 
zelfstandig perfect passende bleeklepels maken. Daarna krijgt u alle benodigde 
informatie over de verschillende bleektechnieken en -materialen en over het 
onderscheid tussen de Sense & NonSense van tanden bleken.

Tijdens de workshop maakt u kennis met alle ins en outs zoals; het uitgieten van 
een (zelf meegebrachte) alginaatafdruk, het voorbereiden van een bleeklepel, het 
dieptrekken met de VacuFormer en het afwerken van de bleeklepel. Daarbij krijgt 
u verschillende tips & tricks om tot een perfect passende oplossing te komen. 

Tijdens de lezing ‘De Sense & NonSense van tanden bleken’ ontvangt u informatie 
van onder andere de diverse bleekmaterialen en bleeksystemen. Krijgt u uitleg 
over veilige en effectieve bleekmethodes en ontvangt u tips en tricks met 
betrekking tot bleken.

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Dentalair Noord
Van der Waalspark 1 9351 VC Leek 
0594- 72 90 00 info-noord@dentalair.nl

Deze combinatie workshop wordt gegeven door  
Betty Guns en Tineke Visser  



PROGRAMMA: 

12:00 uur        Ontvangst met lunch

13:00 uur        Aanvang workshop

14:30 uur        Pauze

14:45 uur        Aanvang lezing

16:30 uur        Afsluiting met borrel

KOSTEN:

€25,- per persoon
(2e persoon van dezelfde praktijk €10,-)

De kosten van de cursus worden in mindering gebracht 
bij uw eerstvolgende bestelling bij Dentalair.

AANMELDEN:

dentalair.nl/workshop
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