
szczęśliwszy.
zdrowszy. 
uśmiechnięty.

zróbmy to.

Nie pozwól, aby zęby były ograniczeniem we wszystkim 
co daje Tobie radość i sprawia, że się uśmiechasz. Zapytaj 
swojego lekarza czy ClearCorrect jest właśnie dla Ciebie  
i zacznij się swobodnie uśmiechać.
Wyraź swoją radość - w pełni.

Pierwsze wrażenie zaczyna się od pięknego uśmiechu. 

Sprawmy, aby Twój był jak najlepszy!

wyraź siebie 
i swoją radość.

A Straumann Group Brand

clearcorrect.com
support@clearcorrect.com

porozmawiaj ze 
swoim lekarzem 

już dzisiaj.

Sources: 1. Clear Aligners in Orthodontic Treatment” by 
T. Weir in Australian Dental Journal, 2017 2. “ClearCorrect 
Treatment Outcome Report” by Dr. Ken Fischer & Sarah 
Bircher, 2019. On file with ClearCorrect. 3. “Oral Health 
Solutions with Clear Aligner Therapy: Three case studies 
show benefits of proper tooth alignment” BY Ben 
Miraglia, DDS, and Lauren Gueits, RDH, BS

System ClearCorrect jest wskazany w leczeniu wad zgry-
zu u pacjentów ze stałym rozpoznaniem (tj. wszystkie 
drugie zęby trzonowe). System ClearCorrect ustawia 
zęby używając ciągłej delikatnej siły.
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Proste zęby nie tylko wyglądają lepiej, ale również lepiej 
funkcjonują. Nieprawidłowo ustawione zęby mogą zakłó-
cać funkcję zgryzu, szybciej się zużywać oraz być bardziej 
podatne na powstawanie ubytków3. A kiedy masz 
uśmiech, który kochasz, nie pozostaje Ci nic innego jak 
tylko się nim pochwalić.

co mogą 
dla mnie zrobić?

Na podstawie zaleceń Twojego lekarza, używamy za-
awansowanej technologii do stworzenia indywidual-
nych, przezroczystych nakładek wyrównujących zgryz. 
Nakładki wywierają celowany nacisk na zęby, stopnio-
wo przesuwając je w odpowiednim kierunku.2

uśmiecham się teraz 
o wiele więcej, 
od ucha do ucha.
Podczas terapii ClearCorrect najbardziej 
zadowolona byłam z tego, że nikt nie 
wiedział o leczeniu, a każdy komple-
mentował mój uśmiech.

”

”
“

po prostu wkładasz 
je i zdejmujesz.
W swojej pracy jestem profesjo-
nalistką, spotykam się z klientami 
i wszystkich chcę obdarzyć najlep-
szym uśmiechem, po prostu chcę się 
śmiać... Byłam bardzo zadowolona  
z tego leczenia, sprawiło, że czuję się 
ze sobą dużo lepiej.

były takie łatwe 
i wspaniałe w 
użyciu.

MERCEDES F.

CONNIE H.

TIM B.

jak 
funkcjonują?

nie czekaj, zapytaj swojego dentystę 
o leczenie ClearCorrect.

Jeśli nie jesteś całkowicie zadowolony ze swojego uśmie-
chu, ale nie jesteś wielkim fanem metalowych aparatów 
ortodontycznych, przezroczyste nakładki ortodontyczne 
mogą być właśnie dla Ciebie.

WYGODNE1 ZDEJMOWANE PRAKTYCZNIE 
NIEWIDOCZNE

dlaczego warto 
wybrać nakładki?

jak bardzo są 
niewidoczne?
sprawdź sam.


