
    Przekonaj się!

PROSTUJE
SZYBCIEJ!

NIE WIDAĆ
ŻE MASZ
APARAT!

BRAK
METALOWYCH

ZAMKÓW

Twój nówy usmiech!,,



Uśmiech taki jak chcesz 

w jedyne 10 miesięcy.
Czas leczenia metodą Brightalign  
jest różny u poszczególnych pacjentów. 
Zależy od Twojego lekarza,  
przygotowanego planu leczenia  
i częstotliwości noszenia nakładek.  
Jednak większość wad leczonych  
nakładkami trwa około 10 miesięcy 

 1 wizyta
Twoja decyzja

2 wizyta

Kolejna wizyta

Twój lekarz z 
kliniki obsługującej 
Brightalign kwalifikuje 
Twój zgryz do 
leczenia nakładkami  
i pobiera cyfrowy 
lub tradycyjny 
wycisk do cyfrowego 
zaprojektowania 
nowego uśmiechu

Twój nowy 
uśmiech został już 
zaprojektowany 
i możesz go obejrzeć 
on-line z każdego 
miejsca gdzie jesteś. 
Jeśli akceptujesz 
efekt i długość 
leczenia - umów się 
na odbiór nakładek 
Brightalign!

Odbierasz zestaw 
nakładek na pierwsze  
3 msc. poprawiania 
Twojego uśmiechu. 
Od teraz Brightalign 
działa na Twój 
nowy wygląd. 
Zdziwisz się jak 
bardzo niewidoczne               
i dopasowane są  
Twoje nakładki

Wizyty ograniczone są 
do minimum! Nie musisz  
pojawiać się co miesiąc 
na wizytę. Średnio co 
3 miesiące odwiedzasz 
lekarza na sprawdzenie 
postępu leczenia oraz 
otrzymanie kolejnych 
nakładek. Już widzisz 
różnicę w ustawieniu 
zębów i masz 
motywację by nosić 
regularnie Brightalign

Stosując nakładki Brightalign, 
Twoi najbliżsi mogą nawet
nie zauważyć, że zmieniasz
swój uśmiech!

Nie wpływa na wygląd!

Brightalign to pierwsze polskie nakładki, które innowacyjnie prostują zęby!  
Projektujemy uśmiechy w cenach, które są przystępne dla każdego. 

Wymarzony uśmiech dostępny również dla Ciebie!

KONIEC LECZENIA!

Już widzisz, że Twój 
wymarzony uśmiech jest 
taki jak oczekiwałeś. 
Ostatnia wizyta to założenie 
niewidocznego retainera, 
który został zaprojektowany 
specjalnie dla Ciebie 
by utrzymać Twój uśmiech 
w takiej formie na długi czas!



Każdy detal Twoich zębów odwzorowany
z dokładnością do 14 mikrometrów
to tak drobne szczegóły jak czerwone krwinki!

Cyfrowa praca nad Twoim nowym uśmiechem
to gwarancja bezpiecznego oraz szybkiego
przesuwania zębów w celu osiągnięcia 
wymarzonego efektu

Cały proces Twojego leczenia to wykorzystanie 
do granic możliwości najnowszych technologii 
z całego świata. Dzięki temu masz pewność, 

że regularne noszenie nakładek Brightalign 
zakończy się efektem pokazanym  

w wizualizacji on-line.

Biokompatybilna, niewidoczna i wytrzymała
nakładka, której prawie nikt nie zobaczy.
Ty poczujesz i zobaczysz różnice  
przy każdej zmianie swojej nakładki!

Najnowsza technologia pracuje 
na Twój piękny uśmiech

Druk 3D

Cyfrowe
projektowanie

uśmiechu

Wytrzymały
i niewidoczny

materiał

Twoje nakładki produkowane są dzięki technologiom XXI wieku. 
Wysokiej jakości druk 3D, który wykorzystujemy do produkcji 

nakładek Brightalign oraz cyfrowe projektowanie Twojego uśmiechu, 
zapewnią Ci wysoki komfort leczenia i szybki efekt prostowania zębów.



Przezroczyste,
nie ranią,
można je zdejmować!

szybsze efekty,
ekonomiczny wybór

bardziej higieniczne,
możesz jeść wszystko!

Nakładki Brightalign to zupełnie inny sposób prostowania zębów. 
Po założeniu całkowicie przezroczyste - praktycznie nikt nie 
stwierdzi że nosisz nakładki na zębach! Gładka powierzchnia 
sprawia że nie odczuwasz żadnego dyskomfortu. A kiedy masz 
ochotę coś przegryźć - możesz łatwo i bez obaw je zdjąć!

To Ty masz wpływ na swoje zęby! zmieniając nakładki w 
domu, możesz zdecydowanie rzadziej odwiedzać lekarza, co 
mocno skraca otrzymanie końcowego efektu prostowania zębów  
Jednocześnie mniej wizyt - mniejsze wydatki za ten sam efekt.

Brak wystających metalowych zamków oraz drutów sprawia, 
że utrzymanie higieny ust nie odbiega od Twojego codziennego 
rytmu. Możesz jeść wszystko na co masz ochotę, nie wpływa 
na Twój wygląd, czy uprawianie sportu tak jakby nie było 
żadnego aparatu, a leczenie ciągle trwa!

Dlaczego leczenie nakładkami Brightalign
jest dla Ciebie najlepsze?



Prawdziwy przypadek używania nakładek wybielających z żelem Boutique 
Whitening. Efekt wybielania osiągnięty w ciągu 14-dniowej kuracji. 
PORÓWNANIE BEZ RETUSZU KOLORU!

Bezpieczne i delikatne wybielanie zębów
długotrwałe efekty bez szkody dla dziąseł!

Masz już cudownie proste zęby, jednak brakuje Ci efektu wow? Możesz mieć uśmiech jaśniejszy o 
kilka tonów, wystarczy zamówić personalizowane szyny wybielające, 
które zakładasz zgodnie z Twoim trybem życia.

Wykonujemy personalizowane nakładki do wybielania z pojemniczkami na żel.
Nasze nakładki zapewniają równomierne wybielanie całej powierzchni zębów,
chronią Twoje dziąsła przed wypływaniem żelu i podrażnianiem ich.

Wybierasz między wybielaniem dziennym (1 godzina dziennie), 
a nocnym (6h na dobę). Dzięki wybraniu odpowiedniego żelu,
wybielisz zęby bez szkody dla delikatnego szkliwa i dziąseł.

Bezpieczne, dopasowane nakładki

Na dzień czy na noc?



6 miesięcy noszenia Brightalign
całkowicie wyprostowało zęby!

Nie zastanawiaj się!
Twoje zęby również możesz
leczyć nakładkami Brightalign!

Zapytaj swojego lekarza jak długo
będziesz nosić Brightalign u siebie?

www.brightalign.dental


