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ÖZ
Giriş ve Amaç: Beyazlatıcı etki gösteren diş macunlarının kullanımları içinde bulunduğumuz dönemde sürekli artma eğilimdedir. Bu
diş macunlarının beyazlatıcı etken maddelerine bağlı olarak toksik etkileri normal diş macunlarına göre yüksek olabilmektedir. Bu
çalışmanın amacı piyasada bulunan beyazlatıcı etki gösteren farklı dört diş macunun sitotoksisitesini XTT yöntemi ile L929 hücreleri
üzerinde in vitro olarak değerlendirmektir.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmada test edilecek olan beyazlatıcı etki gösteren Signal Expert Protection Beyazlık (Unilever, Londra,
İngiltere), Signal White Now (Unilever, Londra, İngiltere), Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık (Colgate-Palmolive, New York,
ABD) ve Sensodyne Truewhite (GlaxoSmithKline, Londra, İngiltere) diş macunlarının muhtelif konsantrasyonları hazırlandı.
Hazırlanan konsantrasyonlar 96 kuyucuklu hücre kültür kabı içerisindeki L929 hücre kültürlerine 200 µl eklendi ve hüre kültür kapları
24 saat inkübatörde bekletildi. XTT [2,3-Bis(2-metoksi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolyum] testi ile L929 hücrelerinin canlılık oranları
belirlendi. Shapiro-Wilk tek yönlü varyans ve Tukey testleri ile istatistiksel analiz yapıldı.
Bulgular: İstatistiksel inceleme sonucunda Sensodyne Truewhite’ın 1/8 konsantasyonu hariç tüm diş macunlarının tüm
konsantrasyonları sitotoksik bulunmuştur. Diş macunlarının sitotoksisite sıralaması Sensodyne Truewhite<Colgate Optic White
Parıldayan Beyazlık<Signal White Now<Signal Expert Protection şeklindedir.
Tartışma ve Sonuç: Test edilen tüm beyazlatıcı diş macunlarında sitotoksik etki görülmüştür. Kullanımlarında dikkatli olunması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: beyazlatıcı diş macunları, sitotoksisite, XTT, SLS

ABSTRACT
Introduction: The use of whitening toothpastes is constantly increasing in the current period. Due to the whitening active ingredients
of these toothpastes, their toxic effects may be higher than normal toothpastes. The aim of this study is to evaluate the cytotoxicity of
four different whitening toothpastes on L929 cells by XTT method in vitro.
Methods: Various concentrations were prepared from whitening toothpastes to tested in study; Signal Expert Protection Beyazlık
(Unilever, London, England), Signal White Now (Unilever, London, England), Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık (ColgatePalmolive, New York, USA) and Sensodyne Truewhite (GlaxoSmithKline, London, England). 200 µl of prepared concentration was
added to L929 cell cultures in 96-well plates and the well plates were kept in an incubator for 24 hours. Viability of L929 cells were
determined by XTT [2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-Sulfophenyl)-2H-tetrazolium] test. Shapiro-Wilk, one-way ANOVA and Tukey test
performed for statistical analysis.
Results: All concentrations of all toothpastes were found to be cytotoxic except for 1/8 concentration of Sensodyne Truewhite. If we
need to list the toxicity of tested toothpastes, it can be said that Sensodyne Truewhite<Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık<Signal
White Now <Signal Expert Protection Beyazlık.
Discussion and Conclusion: Cytotoxic effects were seen at all tested whitening toothpaste. It is recommended to be careful in their
use.
Keywords: whitening toothpastes, cytotoxicity, XTT, SLS
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GİRİŞ
Ağız sağlığını korumak için çürük, diş eti iltihabının
ve periodontitisin etiyolojisinde kritik bir faktör olan
dental biyofilm etkin bir şekilde temizlenmelidir. Günlük
olarak diş fırçalama ve diş ipi kullanımı supragingival
dental biyofilmi uzaklaştırmak için en çok önerilen
yöntemlerdir.1
Antik dönemde toz haline getirilmiş kemik, yumurta
kabuğu, ponza ve bitkilerin karışımı olarak kullanılmaya
başlayan diş macunları ya da daha doğru bir tabirle diş
tozları 19. yüzyıla kadar çok dazla değişiklik göstermeden gelmiştir. 1800’lerin başında gliserin eklenerek
diş tozları, diş macunları haline getirilmiştir, 1824 ilk
defa diş macunlarına temizleme etkinliğini artırmak
amaçlı sabun eklenmiş ki daha sonraları sodyum lauril
sülfat ile yer değiştirmiştir. 1873’te ilk defa ticari olarak
kitle halinde Colgate tarafından üretilen ve o dönem
kavanozlarda satılan diş macunları 1892’de Dr.
Washington Sheffield tarafından ilk defa sıkılabilir tüpler
içerisinde halka arz edilmiştir.2 Daha sonra diş macunlarına özelliklerini genişletmek amacıyla içeriklerine
aşındırıcılar, nemlendiriciler, deterjanlar, bağlayıcılar,
tatlandırıcılar ve terapötik ajanlar eklenmiş ve diş macunlarının bugün bildiğimiz modern hali ortaya çıkmıştır.3
Diş macunları, diş çürümelerini önlemek ve diş eti
sağlığını korumak için diş fırçaları ile kullanılan oral
hijyen ürünleri olmasına rağmen, ağız kokusunu gidermek ve diş hassasiyetini önlemek ve dişleri beyazlatmak
için de kullanılabilmektedirler. Özellikle günümüzde
bireylerin yükselen estetik duyarlılıkları sebebiyle diş
beyazlatma özelliği <olan diş macunlarının daha çok
tercihi görülmektedir.4 Beyazlatıcı diş macunlarında
bazılarının insan vücuduna zararlı etkileri olduğu da
bilinen maddeler içerebilmektedir. Diş macunlarına
beyazlatıcı etki özelliği kazandıran başlıca içerikler üç
ana başlık altında toplanabilir: aşındırıcılar olan silika
hidrat, kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat dihidrat,
kalsiyum pirofosfat, alümina, perlit, sodyum bikarbonat;
kimyasal ajanlar olan hidrojen peroksit, kalsiyum
peroksit, sodyum sitrat, sodyum pirofosfat, sodyum
tripolifosfat, sodyum hekzametafosfat, papain ve boyar
maddeler olan mavi kovarin ile mavi no. 1.5

Diş macunlarının ve diş fırçasının yanlış kullanımı diş
aşınmasına, dişeti çekilmesine ve sonuç olarak dentin
hassasiyetine neden olabilirken, öte yandan diş
macunlarındaki bazı etken maddeler oral dokularda
enflamasyon, deskuamasyon, aftöz ülser ve alerji gibi
yan etkilere de neden olabilmektedir.6
Bu çalışmanın amacı ülkemizde piyasada bulunan
beyazlatıcı etki gösteren farklı dört diş macunun sitotoksisitesini XTT [2,3-Bis(2-metoksi- 4-nitro-5sulfofenil)-2H-tetrazolyum] yöntemi ile L929 hücreleri
üzerinde in vitro olarak değerlendirmektir. Bu çalışmanın
hipotezi beyazlatıcı etki gösteren diş macunlarının L929
hücrelerinin canlılığı üzerinde etkisi olmadığıdır.
YÖNTEM
L929 hücreleri (Fare C3, 92123004, Şap Enstitüsü,
Ankara, Türkiye) %10 FBS (Fetal sığır serumu,
Biological Industries, Cromwell, ABD), 150 IU/ml
penisilin, 150 µg/ml streptomisin içeren DMEM
(Dulbecco'nun modifiye Eagle besiyeri, Biological
Industries, Cromwell, ABD) içerisinde 37°C’de ve %5
CO2 içeren ortamda çoğaltıldı. 96 kuyucuklu hücre kültür
kabına 2×104 yoğunlukta olmak üzere hücreler ekildi ve
inkübatörde 37°C’de 24 saat bekletildi.
Çalışmada test edilecek olan beyazlatıcı etki gösteren
Signal Expert Protection Beyazlık (Unilever, Londra,
İngiltere), Signal White Now (Unilever, Londra,
İngiltere), Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık
(Colgate-Palmolive, New York, ABD) ve Sensodyne
Truewhite (GlaxoSmithKline, Londra, İngiltere) diş
macunları (Tablo 1) serum içermeyen besiyeri ile yarı
yarıya (ağırlık/hacim) olmak üzere karıştırıldı ve iyice
çalkalandı, filtre ile sterilizasyon uygulandı. Hazırlanan
bu karışımın orijinal konsantrasyonun yanı sıra, 1/2, 1/4
ve 1/8 oranında serum içermeyen besiyeri ile seyreltilen
konsantrasyonları hazırlandı ve daha önceden
hazırlanmış olan L929 hücre kültürlerine 200 µl/kuyucuk
olacak şekilde eklendi. Her bir diş macununun her bir
konsantrasyonu için 12 kuyucuk kullanıldı, kontrol grubu
için ise toplamda 46 kuyucuk kullanıldı (n=12, deney
grubu örneklem büyüklüğü=192, toplam örneklem
büyüklüğü=238). Diş macunu konsatrasyonlarının hücre
kültürlerine etki etmesi için hücre kültür kapları 24 saat
37°C’de inkübatörde bekletildi.

Tablo 1: Çalışmada kullanılan beyazlatıcı etki gösteren diş macunları, üreticileri ve içerikleri. CI 74160: mavi kovarin, CI 77891:
titanyum dioksit, Cl 42090: mavi no 1
Diş Macunu ve Üreticisi
İçeriği
Su, sodyum lauril sülfat, hidrojene edilmiş nişasta hidrolizatları, silika hidrat, sodyum
Signal Expert Protection Beyazlık
monofloro fosfat, potasyum sitrat, çinko sitrat, hidroksiapatit, PEG-32, aroma, trisodyum
Unilever (Londra, İngiltere)
fosfat, selüloz sakızı, sodyum hidroksit, sodyum sakkarin, limonen, CI 74160, CI 77891
Su, sodyum lauril sülfat, sodyum lauret sülfat, hidrojene edilmiş nişasta hidrolizatları,
Signal White Now
silika hidrat, sodyum florür, PEG-32, aroma, selüloz sakızı, sodyum sakkarin, PVM/MA
Unilever (Londra, İngiltere)
kopolimer, trisodyum fosfat, mika, gliserin, lesitin, kapril glikol, limonen, CI 74160, CI
77891
Su, sodyum lauril sülfat, silika hidrat, sodyum florür, sorbitol, gliserin, PEG-12,
Colgate Optic White Parıldayan
pentasodyum trifosfat, tetrapotasyum pirofosfat, aroma, selüloz sakızı, kokamidopropil
Beyazlık
betain, ksantan sakızı, sodyum sakkarin, sodyum hidroksit, limonen, CI 77891, CI 74160,
Colgate-Palmolive (New York,
Cl 42090
ABD)
Su, silika hidrat, sodyum florür, pentasodyum trifosfat, sorbitol, gliserin, potasyum nitrat,
Sensodyne Truewhite
GlaxoSmithKline (Londra, İngiltere) PEG-6, aroma, sodyum metil kokiltaurat, kokamidopropil betain, ksantan sakızı, sodyum
hidroksit, sodyum sakkarin,limonen, CI 77891
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İnkübatörden çıkarılan hücre kültürleri PBS (Fosfat
Tamponlu Tuz Çözeltisi, Biological Industries, Cromwell,
ABD) ile yıkandı, %1 gluteraldehit ile sabitlendi ve XTT
solüsyonu (XTT Bazlı Hücre Çoğaltma Kiti, Biologica
Industries, Cromwell, ABD) eklenerek 37°C’de 2 saat
daha inkübatörde bekletildi. Ardından spektrofotometre
cihazı ile 460 nm dalga boyunda hücre kültürlerinden
ölçümler alındı. Kontrol grubundan alınan ölçümlerin
ortalaması alındı. Deney gruplarından alınan ölçümler,
kontrol grubunun ortalamasına göre % cinsinden oranlandı.
Shapiro-Wilk testi ile varyansların homojenitesi
değerlendirildi, ardından tek yönlü varyans ve Tukey

analizleri ile kontrol grubu ve deney grupları arasındaki
farkın anlamlılığı değerlendirildi. p değerinin 0,05
altında olduğu durumlarda gruplar arası farklar anlamlı
kabul edildi.
BULGULAR
Beyazlatıcı etki gösteren diş macunu konsantrasyonları L929 hücrelerinin canlılığını farklı oranlarda azaltmıştır. İstatistiksel inceleme sonucunda neredeyse tüm
konsantrasyonlar sitotoksik etki göstermiştir (Grafik 1).
1/2 konsantrasyon

1/4 konsantrasyon

1/8 konsantrasyon

Kontrol grubu

Signal Expert
Signal White Now Colgate Optic White
Protection Beyazlık
Parıldayan Beyazlık

%67,48
%83,16
%47,80
%30,07

%39,01
%45,53
%45,77
%55,46

%30,60
%32,05
%38,89
%47,93

%14,70
%12,71
%13,17
%14,93

%100

Seyreltilmemiş konsantrasyon

Sensodyne
Truewhite

Grafik 1: XTT analizi sonuçlarına göre hücre kültürlerine beyazlatıcı etki gösteren diş macunlarının etkimesinden 24 saat sonra
hücrelerin sağ kalım oranları. Kırmızı renk sitotoksik konsantrasyonları belirtmektedir.

L929 hücreleri üzerine en sitotoksik etki gösteren
beyazlatıcı etki gösteren diş macunu Signal Expert
Protection Beyazlık olmuştur. Tüm konsantrasyonlarında
anlamlı derecede sitotoksik etki görülmüştür ayrıca diğer
diş macunlarının daha seyreltik konsantrasyonlarında
deney sonunda hücre kültürlerindeki hücrelerin sağ
kalma oranlarının daha fazla olduğu görülürken Signal
Expert Protection Beyazlık’ıntüm konsantrasyonlarında
hücre sağ kalımının birbirine yakın (%12,71-14,93)
arası) ve oldukça düşük seviyelerde olduğu dikkati
çekmektedir.
İkinci en sitotoksik etki gösteren beyazlatıcı etki
gösteren diş macunu Signal White Now’dur. Bu beyazlatıcı etki gösteren diş macununda da tüm konsatrasyonların L929 hücre kültürlerine üzerine anlamlı
derecede sitotoksisite göstermiştir. Deney sonu hücre

canlılıkları kültürlere eklenen konsantrasyonlara göre
%40,6 ile %47,93 arasında değişmektedir.
Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık diş macunununL929 hücreleri üzerine olan sitotoksisitesinin
Signal White Now’a yakın olmakla beraber tüm
konsantrasyonlardaki hücre canlılıkları (%39-55,5) az
miktarda daha yüksektir.
Sensodyne Truewhite diş macunun seyreltilmemiş
konsantrasyonunun Signal White Now ve Colgate Optic
White Parıldayan Beyazlık’ın seyreltilmemiş konsantrasyonuna göre daha düşük hücre canlılığı sonucu (%30,07)
vermiştir. Buna rağmen daha seyreltik konsantrasyonlarda hücre canlılığı diğer beyazlatıcı etki gösteren
diş macunlarına göre daha yüksektir. Ayrıca en seyreltik
konsantrasyonun (1/8) istatistiksel olarak anlamlı
derecede sitotoksik etki göstermemiştir.
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TARTIŞMA
Bu çalışma, beyazlatıcı diş macunları L929 hücreleri
üzerinde olası sitotoksik etkilerin değerlendirilmesini
amaçlamıştır. Yapılan deneylerden elde edilen verilere
göre test edilen tüm beyazlatıcı diş macunlarında sitotoksik etki tespit edilmiş ve sıfır hipotezi doğrulanmamıştır.
Diş macunlarının içerisinde deterjan olarak bulunan
ve köpürmeyi sağlayan SLS (sodyum lauril sülfat)’nin
oldukça sitotoksik olduğu, ağız mukozasında deskuamasyona ve aftöz ülserlere neden olabildiği bilinmektedir.6 Diş macunlarında kullanılan başka bir
deterjan olan kokamidopropil betain bileşiğinin de cilt
bariyerinin bozulduğu atopik dermatit gibi durumlarda
gecikmiş tipte hipersensitiviteye neden olabileceği
bilinse de genel olarak SLS’den daha az iritan bir madde
olarak değerlendirilir.7 Diş macunlarında bulunan florun
proliferasyon, migrasyon, iyon transportu, apoptoz/
nekroz gibi oldukça fazla hücresel olaya etkisi vardır.8
Çoğu kozmetik üründe kullanılan polietilen glikoller
üzerine de toksisite bakımından endişeler vardır.9 Ayrıca
diş macunlarında kullanılan nane, karanfil, tarçın, anetol
gibi aromalar chelitis ve sirkumoral dermatite neden
olabilmektedir.10 Tüketiciler potansiyel bu olumsuz
etkilerinden dolayı son dönemlerde bitkisel olarak tabir
edilen diş macunlarına yönelebilseler de11 bitkisel diş
macunlarına karşı da plazma hücreli gingivitis geliştiği
görülebilmektedir.12 Beyazlatıcı kimyasal ajan olarak
kullanılan peroksitlerin ağız ortamında kullanımı sonrası
diş hassasiyeti ve gingival iritasyon gerçekleşebilmektedir.13 Bunlara ilaveten beyazlatıcı etki gösteren diş
macunları in vitro olarak gündelik diş macunlarına göre
daha sitotoksik ve genotoksik olduğu gösterilmiştir.14
Günümüzde diş macunları tercihinde beyazlatıcı
etkiye sahip olanlar öne çıkmaktadır. Çalışmalar kendi
diş renginden memnuniyetsizlik duyan kişilerin oranının
incelenen yaş gruplarına ve toplumlara göre %17,9 ile
%52,6 arasında olduğunu göstermektedir ve görülen bu
memnuniyetsizliğin daha beyaz dişlere sahip olma isteği
doğurduğu bunun sonucunda da beyazlatıcı etki gösteren
diş macunlarına olan ilgiyi artırdığı görülmektedir.15
Dişlerin rengi, iç ve dış renklerin kombine etkileri ile
belirlenir. İç renklenme, mine ve dentin ışık saçılması ve
emilim özellikleri ile ilişkili iken dış renklenme yiyecek,
içecek veya ilaçların (çay, kahve, kırmızı şarap, klorheksidin, demir tuzları vb.) yüzeyel mine yada özellikle
pelikıl tabakası tarafından emilmesi ile gerçekleşir.16
Dışsal renklenmeyi gidermek için esas olarak aşındırıcılar kullanılmaktadır. İçsel beyazlatma yapmak üzere ise
beyazlatıcı etki gösteren diş macunlarının içeriğine
peroksitler gibi kimyasal ajanlar eklenebilmektedir.
Buna ek olarak son zamanlarda diş fırçalamayı takiben
diş yüzeyinde ince bir film tabakası olarak biriken ve dişi
olduğundan daha az sarı ve daha beyaz gösteren optik
ajanlar da beyazlatıcı etki gösteren diş macunlarının
yapısına katılmaktadır.15 Yaygın kullanımları ve potan-
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siyel zararlı etkileri göz önüne alındığında beyazlatıcı
etki gösteren diş macunlarının biyouyumluluklarının
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ülkemizde satılan beyazlatıcı etki gösteren farklı dört diş
macunun XTT yöntemi ile L929 hücreleri üzerinde in
vitro olarak sitotoksisitesi değerlendiril-miştir.
Sitotoksisite çalışmalarda en sıklıkla kullanılan
devamlı hücre hatları fare fibroblastları (L929, 3T3) veya
insan epitelyal hücreleridir (HeLa).17 Dental materyallerden salınan iyonlara L929 fare fibroblast hücrelerinin, insan fibroblast hücreleri ile benzer tepki
vermesinden dolayı18 bizim çalışmamızda hücre kültürlerinde kullanılmak üzere L929 fare fibroblastları
seçilmiştir. Dental malzemelerin sitotoksisitesini değerlendirmek için bir çok yöntem kullanımdadır.19 Bunlardan en sık tercih edileni olan MTT testinin dental
materyallerin sitotoksisitesini değerlendirmek için uygun
bir in vitro yöntem olduğu gösterilmiştir.20 MTT testi
basittir, güvenilirdir ve uygulaması kolaydır ayrıca küçük
kültür hacimlerinde sitotoksisite değerlendirilebilmesine
olanak sağlar.21 Daha sonradan geliştirilen farklı bir
tetrazolyum indirgenme testi olan XTT testinde bu
özelliklere ilaveten, MTT testindeki formazan çözdürme
basamağı ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle daha hızlı ve
daha kolay sitotoksisite testleri yapabilmeye olanak
sağlanmıştır.22, 23 Bu avantajlarından dolayı çalışmamızda ilgili materyallerin sitotoksik etkilerini incelemek
üzere XTT test yöntemini kullanımı uygun görülmüştür.
Elde ettiğimiz bulgulara göre beyazlatıcı özelliği olan
diş macunları farklı derecelerde sitotoksik etki gösterebilmektedirler. Test ettiğimiz beyazlatıcı etki gösteren
diş macunlarından L929 hücreleri üzerine Signal Expert
Protection Beyazlık’ın en sitotoksik etki gösterdiğini,
Signal White Now ve Colgate Optic White Parıldayan
Beyazlık’ın nispeten orta derecede sitotoksik etki
gösterdiklerini ve Sensodyne Truewhite’ın nispeten az
derecede sitotoksik etki gösterdiğini söyleyebiliriz.
Signal Expert Protection Beyazlık’ın en sitotoksik
etkiyi göstermesinin yanında bu diş macununun diğer diş
macunlarına göre L929 hücrelerinin canlılığı dozdan
bağımsız şekilde inhibe ettiği görülmektedir. Bu diş
macununun içeriğinde bulunan fakat diğer test edilen diş
macunlarında bulunmayan bileşikler sodyum monoflorofosfat, potasyum sitrat, çinko sitrat ve hidroksiapatittir.
Bu bileşiklerden flor içermesi ve hakkında toksisite
bakımından pek çok çalışma yapılmış olmasıyla sodyum
monoflorofosfat24 bir adım öne çıksa da daha ileri testler
yapmadan Signal Expert Protection Beyazlık’ın hangi
içeriğinden dolayı diğer diş macunlarından daha yüksek
sitotoksisitesi olduğu konusunda kesin bir kanıya varmak
zordur.
Çalışmamızda test ettiğimiz diş macunlarından L929
hücreleri üzerine en az sitotoksik etki gösterenin
Sensodyne Truewhite olduğu görülmüştür. Diş macunlarında yaygın olarak kullanılan ve oldukça toksik olduğu
bilinen SLS ve SLES (sodyum lauret sülfat)7 içerme-
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mesinin bu diş macununun nispeten düşük sitotoksik etki
göstermesinde katkısı olduğu düşünülebilir. Bununla
beraber her ne kadar 1/8 konsantrasyonda sitotoksik
sonuç elde edilmese ve diğer test edilen diş macunlarına
göre nispeten daha az sitotoksik sonuç verse de
Sensodyne Truewhite’ın seyreltilmemiş konsantrasyonda %30,07 gibi düşük bir hücre canlılığı sonucu verdiği
göz ardı edilmemelidir.
Kısıtlıklar
Ağız ortamının sürekli değişen sıcaklığı, pH’ı,
ortamda bulunan tükürük ve içerisindeki enzimler,
bakteriler, kimyasal bileşikler, oral mukozanın yapısı
gibi etmenler göz önüne alınırsa bu in vitro çalışmanın
sonuçlarının in vivo koşullarda geçerli olmayabileceği
unutulmamalıdır.
Benzeri çalışmalarda olduğu gibi7, 25 diş macunlarını,
özellikle SLS içerenlerin daha fazla olmak üzere
sitotoksik etkisi vardır, ayrıca beyazlatıcı etki gösteren
diş macunları in vitro olarak gündelik diş macunlarına
göre daha sitotoksik ve genotoksiktir.14 Bundan dolayı
beyazlatıcı etki gösteren diş macunlarını kullanırken

potansiyel zararlı etkilerini göz önünde bulundurulmalıdır.
SONUÇLAR ve ÖNERİLER
• Beyazlatıcı etkiye sahip olan diş macunları L929
hücreleri üzerine sitotoksiktir.
• L929 hücreleri üzerine XTT testine göre beyazlatıcı diş
macunlarının toksisitesini sıralaması Sensodyne
Truewhite<Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık<
Signal White Now<Signal Expert Protection şeklindedir.
• Tüm beyazlatıcı diş macunların az veya çok toksisitesi
olduğundan dolayı olası yan etkileri en aza indirmek
diş hekimlerinin tavsiyelerine uyulmalı, amacı dışında
ve çok uzun bir süre boyunca kullanılmamalı, ağızda
uzun süre tutulmamalı ve diş fırçalamayı takiben ağız
iyice çalkalanmalıdır.
Çıkar Çatışması
Yazarların herhangi bir çıkara dayalı ilişkisi yoktur.
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