Maak je klaar voor
iets ongelooflijks.
Begin met je
glimlach.

Invisalign - ‘s werelds meest
geavanceerde clear alignersysteem.
Speciaal voor jou gemaakt.
Toen we ‘s werelds eerste onzichtbare aligners op de markt brachten,
veranderden we zo veel meer dan alleen de manier waarop mensen
hun tanden corrigeren.
Elke functie is ontwikkeld
om de glimlach te creëren die
jij verdient.
Het is niet alleen je glimlach die
zoveel mogelijkheden biedt.

Verwijderbaar
Comfortabel
Vrijwel onzichtbaar

Innovaties van Invisalign.
Zetten je in bewegin
Net als jij denken we altijd vooruit.

Het is klinisch bewezen dat
SmartTrack-materiaal zorgt
voor een betere controle van de
tandbewegingen.

Miljoenen mensen zien de mogelijkheden die de
innovaties van Invisalign bieden.

Ontwikkeld om een breed scala aan
tandafwijkingen te behandelen.

Beweegt als geen ander
Alleen de ondoorzichtige aligners van Invisalign
maken gebruik van SmartTrack®-materiaal om
jouw glimlach te crcreëren met precisie, comfort
en voorspelbaarheid.
Op maat gemaakt
Elke set aligners is op maat gemaakt met
toonaangevende 3D-printtechnologie, waardoor
je tanden zachtjes en efficiënt in de juiste positie
worden geschoven.

Zeer elastisch voor een verbeterde
pasvorm en meer comfort.

De volledige ervaring
De ClinCheck®-technologie maakt een digitaal
behandelplan van je Invisalign-behandeling zodat
je kan zien hoe je glimlach eruit komt te zien nog
voor de behandeling is gestart.

Drie stappen vooruit.
Geen stappen terug.

Speciaal voor jou gemaakt. Om vooruit
te gaan zonder belemmeringen.

Een Invisalign-behandeling is zowel eenvoudig als
technisch geavanceerd.
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Als jouw Invisalign-provider heeft
bevestigd dat je in aanmerking
komt voor de behandeling, zullen
er foto’s, röntgenfoto’s en digitale
scans of een tandafdruk van je
tanden worden genomen. Deze
records zullen worden gebruikt om
een op maat gemaakt ClinCheck
3D-behandelingsplan te creëren,
op maat van uw tanden moet
vervangen voor een nieuwe reeks.

Nadat de aligners op maat
zijn gemaakt worden ze
verzonden naar het kantoor
van uw provider. Je ontvangt
u een reeks aligners die elke
dag moet dragen en om de
1-2 weken moet vervangen
voor een nieuwe reeks.

Om de 6-8 weken ga je bij
je provider langs om de
vooruitgang te controleren en
nieuwe aligners te ontvangen.
Als de behandeling is afgerond
krijg je retainers om je nieuwe
glimlach te behouden.

Het leven gaat normaal door
terwijl het Invisalign-systeem
discreet haar werk doet.

Je draagt de comfortabele aligners gedurende
de aanbevolen 22 uur per dag.
De aligners zijn uitneembaar dus het is makkelijk
om je mondhygiëne op peil te houden en te
genieten van je gebruikelijke eetpatroon.
Naarmate de behandeling vordert, en je de
aligners om de 1-2 weken vervangt, zullen
mensen je veranderende glimlach opmerken.

Wat als je niet meer zou
denken ‘Wat als?’
Dit is het moment om je bij de miljoenen mensen te voegen die hun
toekomst met een glimlach tegemoet zien.
Boek vandaag nog een afspraak bij uw lokale Invisalign-provider.
Telefoon:

of e-mail:

Meer informatie op invisalign.nl.
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