
Mennesket har udført tandblegning siden egypterne for over 2000 år siden, brugte urin til at blege 
med. Med den oplysning priser jeg mig lykkelig for, at jeg lever i et helt andet årtusind, hvor tek-
nologien har sejret i form af det nye patenterede professionelle BEYOND system, som tilbyder det 
nyeste, mest moderne og state-of-the-art teknologi for tandblegning. Nu kan du få et blændende 
hvidt smil, på under én time.       Af Malene Hasselblad

I Palægade i det indre København ligger Palæklinikken, hvor tandlæge Carsten Blok udover de gængse tandlægebehandlinger, også tilbyder kosmetisk 
tandpleje bl.a.  i form af BEYOND tandblegning. 

Der er mange årsager til tandmisfarvning. Den mest almindelige form for misfarvning skyldes alder og indtagelse af emner såsom: Kaffe, te, cola, tobak, 
rødvin osv. Men nogle mennesker er også bare uheldige. De er arveligt udstyrede med gule tænder, og for dem er BEYOND en hurtig og effektiv løsning, 
oplyser tandlæge Carsten Blok.

Faktisk er det flere end man umiddelbart forestiller sig, som ønsker et hvidere smil, og som tager skridtet og får foretaget en professionel blegning. Ifølge 
Carsten Blok, er det ikke kun de kendte som konstant er i mediernes søgelys der gør det, men alle forskellige typer mennesker fra forskellige samfundslag. 
Et smukt hvidt smil, er en kæmpe forandring og påvirker alle i en positiv retning. 

Men hvorfor gå til en professionel og ikke bare gå i krig med en hjemmeblegning? forsøger jeg, og Carsten kigger formildende på mig og forklarer: ”Der 
er masser af eksempler på hjemmesider der tilbyder køb af blegegel online eller pr. postordre, og vi har været inde på flere og set grelle eksempler på 
manipulation med billeder og såkaldt dokumentation. Vi er af den klippefaste tro at den bedste behandling kun fås hos tandlæger med speciel uddan-
nelse indenfor kosmetisk tandbehandling og vil ikke sammenlignes med andre produkter, der kan anvendes ukontrolleret og som kan øge risikoen for 
skader på dine tænder. Patienter der ønsker kosmetisk korrektion af andre ting henvender sig til en kosmetisk kirurg som den største naturlighed og ikke 
blikkenslageren for at få foretaget sit indgreb, og det valg ønsker vi naturligvis at styrke.” Jeg godtager forklaringen, for et eller andet sted, er det jo en 
indlysende faktor. Selvom Carsten sagde at jeg havde pæne hvide tænder i forvejen, så kan man ikke sige A uden at sige B, så for at få syn for selvsyn, hop-
pede jeg frivilligt op i tandlægestolen for at prøve BEYOND på egne tænder. 

Først får jeg et monstrum i munden som sikrer et sandt Kim Larsen gab, så iføres jeg de mest psykedeliske briller set i mands minde, men det er for at 
beskytte øjnene for lyset fra laseren. Herefter beskyttes tandkød og slimhinder med en gel og så påføres den specielle BEYOND gel på tænderne, hvorefter 
den specielle UVA-fri lampe lyser på tænderne så den aktiverer gelen og tandblegningsprocessen. Denne proces gentages i alt 3 x 8 min. Og så var det 
tid. Forventningsfuldt satte jeg mig op for at se resultatet i spejlet, for selv om de var rimelige hvide allerede før behandlingen, så var de i hvert fald hvide 
nu og det så stadig helt naturligt ud.  Nu hverken ryger jeg eller drikker kaffe, og rødvin hører også til en sjælenhed, så ifølge Carsten skulle mit hvide smil 
holde 2-3 år og det er da rimelig godt klaret for under en times behandling. 

For priser samt yderligere oplysninger, kan du læse mere på www.nicesmile.dk eller ringe på telefon 33 15 88 55.

Gul hvidere hvidest 
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