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Clàriant Angelus® Home
Peróxido de carbamida

APRESENTAÇÕES

1200
1201
1202
1203
1217
1204
1361
1373
1385

10% - Reposição - Embalagem com 1 seringa (3 g)
10% - Kit - Embalagem com 4 seringas (3 g cada) + 2 placas Clàriant Angelus® Tray + 1 Estojo
16% - Reposição - 1 seringa (3 g)
16% - Kit - Embalagem com 4 seringas (3 g cada)  + 2 placas Clàriant Angelus® Tray + 1 Estojo
22% - Reposição - Embalagem com 1 seringa (3 g)
22% - Kit - Embalagem com 4 seringas (3 g cada) + 2 placas Clàriant Angelus® Tray + 1 Estojo
10% - Monodose - Embalagem com 7 frascos de 0,8g
16% - Monodose - Embalagem com 7 frascos de 0,8g
22% - Monodose - Embalagem com 7 frascos de 0,8g

Home

• Design exclusivo: Facilidade de manuseio
• Fórmula dessensibilizante: Menor sensibilidade
durante o tratamento
• Tixotropia controlada: Controle na aplicação

Design
exclusivo

Exclusivo
em

monodose

Estojo
exclusivo

• Embalagem única
  no mercado
• Mais praticidade

Porta
moldeira
+ seringa+ seringa

LANÇAMENTO - NOVA APRESENTAÇÃO
• Exclusivo frasco monodose: Frasco com 
dose necessária para fazer arcada superior e 
inferior diárias
• Controle da quantidade dispensada na 
moldeira: Ponta que permite a deposição da 
quantidade necessária, sem desperdício, do 
gel clareador
• Controle efetivo pelo dentista: Doses 
diárias permitem o controle de uso do gel 
clareador pelo paciente
• Complementação de clareamento 
facilitada: Possibilita ao dentista dar ao 
paciente apenas a quantidade necessária de 
complementação do clareamento, sem 
desperdício
• Maior efetividade do gel: Menor contato 
com o oxigênio, mantendo a efetividade 
maior do gel clareador

Sorriso que
contagia,
começa aqui!  

Acesse nosso canal do iDent e assista a 
aula do Prof. Jorge Eustáquio com o 

novo Clàriant Angelus Home monodose

VÍDEO AULA

05
20

18



Reconhecido pelos melhores profissionais

Barreira gengival fotopolimerizável

Fácil aplicação
e remoção

APRESENTAÇÃO

1212 Embalagem com 1 seringa (3 g) + 3 pontas aplicadoras

Fácil aplicação

Clàriant Angelus® Dam

Peróxido de hidrogênio

Aplicação única
de 45 minutos

Clàriant Angelus® Office 35%

Aplicação única

APRESENTAÇÃO

1223 Embalagem com 1 conjunto de seringas 
(1,2 g), 1 intermediário e 1 ponta aplicadora

• Aplicação única, não necessita troca do gel: 
Menor tempo de tratamento  
• Fórmula dessensibilizante: Menor sensibilidade 
durante o tratamento   
• Dispensa o uso de luz: Maior proteção ao dente
• Design exclusivo: Facilidade de manuseio devido 
aos apoios ergonômicos  
• Conexão inteligente: Melhor mistura e efetividade 
do produto   

• Fácil aplicação e remoção: Maior conforto para o paciente
• Design exclusivo: Facilidade de manuseio  
• Tixotropia adequada: Aplicação controlada

“A Angelus®, como sempre, tem ideias inovadoras e acaba de desenvolver um excelente material para o 
clareamento dental. A nova fórmula possui embalagem moderna que, associada à tecnologia, diminui a 
sensibilidade e promove um resultado fantástico.
O cirurgião-dentista pode realizar o tratamento clareador na técnica caseira ou de consultório.
Testei e recomendo o gel clareador Clàriant Angelus®.”
Prof. Dr. Fabiano Marson
Professor Coordenador do Mestrado e Especialização em Prótese da Faculdade Ingá-Maringá. - Especialista UNESP, Mestre e 
Doutor em Dentística UFSC. - Pós-Doutorado UEM 2013 - Professor visitante na University of Florida 2011-2012 e East 
Caroline University 2013.



Gel dessensibilizante

Design
exclusivo

APRESENTAÇÃO

1211 Embalagem com 1 seringa (2,5 g)
+ 3 pontas aplicadoras

APRESENTAÇÃO

1218 Embalagem com 5 placas de 1 mm

Clàriant Angelus® D-Sense

exclusivo

Placas para moldeira individual

f le x ív el+

Clàriant Angelus® Tray

í víví el+

• Design exclusivo: Facilidade de manuseio
• Controle da hipersensibilidade: Ação dessensibilizante efetiva
• Fácil aplicação: Melhor controle de aplicação
• Composição com Fluoreto de Sódio e Nitrato de Potássio

• Flexível: Adaptação e conforto para o paciente
• EVA: Placa mais ajustada
• 1 mm: Espessura ideal para de placas de clareamento  
 

Saiba mais em nosso site



Clareamento dental: associação de técnicas
para obtenção de efetividade e naturalidade

O sorriso é considerado um acessório fundamental que compõe a aparência e a apresentação do indivíduo 
na sociedade. A globalização tem tornado as pessoas cada vez mais expostas tornando o padrão estético 
mais exigente e desejado. O bem estar da estética facial concentra-se em fatores como a cor, forma e 
posição dental, ou seja, dentes brancos e alinhados (BARATIERI, 1996; FRANCCI et al, 2010). 
Os tratamentos estéticos têm ocupado lugar de destaque na odontologia contemporânea. Visando 
alternativas minimamente invasivas na recuperação estética, o clareamento dental é a opção de 
tratamento mais conservadora para a resolução de manchamentos intrínsecos, quando comparados a 
restauração de resina composta, facetas ou coroas (CARDOSO et al, 2010; SAMPAIO et al 2010; 
RODRIGUES JR et al, 2002).

Diante disso, fabricantes de produtos odontológicos estão em constante desenvolvimento de melhorias e 
novas abordagens para o clareamento dental, consagrando técnicas conservadoras e eficientes a fim de 
atender as exigentes expectativas dos clientes (JOINER, 2006). O tratamento clareador não envolve 
somente a melhoria da estética, engloba também aspectos como autoestima, confiança e 
posicionamento social. 

A cor amarelada dos dentes permanentes é instituída pela dentina. Com o passar do tempo, há disposição 
de camadas reparadoras o que torna a dentina mais espessa, e os desgastes dentais, por sua vez, tornam 
o esmalte mais fino, ressaltando assim o escurecimento 

Fotos do Caso Clínico

Tomada inicial de cor com a Escala Vita. 
Cor A3 como referência para os Incisivos 
(3a).

Imagem intrabucal frontal inicial. Cobertura total dos dentes com o gel 
clareador à base de peróxido de hidrogênio 
a 35% (Clàriant Office 35%, Angelus®).

Comparação da cor final dos dentes
clareados (B1) com a referência inicial.

Imagem intrabucal frontal final. Veja o Caso Clínico 
completo aqui!

...continua (acesse pelo QR code abaixo)

Jorge Eustáquio 1, Anna Thereza Ramos 2

1Mestre em Dentística Restauradora – Faculdade de Odontologia; São Leopoldo Mandic – Campinas – SP; Professor do Curso 
de Especialização em Dentística Restauradora – ABO (AL) – Maceió – AL
2 Cirurgiã-Dentista; Aluna do Curso de Especialização em Dentística Restauradora – ABO (AL) – Maceió – AL 



www.angelus.ind.br

Simplificou!

Atendimento ao Consumidor
0800 727-3201
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