Teknologien er ikke udbredt i
Danmark, men når folk finder ud af, at du
kan rette deres tandproblemer, uden at de
skal bære rundt på metalliske bøjler, vil de
vælge din klinik.
ClearAlignerDK er designet til at løse
følgende problemer:
Spacing
For stort
mellemrum
mellem tænderne.

Crowding
Mangel på
plads mellem
tænderne.

Tipping
Tænderne tipper
udad eller indad.

Rotation
Tænderne er
drejet.

Hvis du vil vide mere om
teknologien og dens muligheder for dig og
dine patienter, så lad os sende dig vores
GRATIS INFORMATIONSPAKKE, der indeholder folderen “Behandlingsinstruktion”,
“F.A.Q-liste” samt forslag til reklame for
markedsføring i din klinik og en plejevejledningshåndbog til
patienter - uden fragtomkostninger eller
bindinger.
Hvis du kontakter os inden 14 dage får
du 10% rabat på alle dine bestillinger fra
dags dato og hele 3 måneder frem.
Email: SDL@ClearAligner.Dk
Tlf: +45 5353 4540

Af alle ting du bærer
er dit

smil det vigtigste.

SMUKT SMIL - UDEN BØJLE

SMUKT SMIL - UDEN BØJLE

Kære tandlæger
Hvor mange patienter dukker op på din
klinik med et stort smil og spørger, om
de ikke kan få bøjler på?
Det kan vi hurtig blive enige om; hvis man
først er blevet voksen og stadigvæk har
skæve tænder, gider de fleste på ingen
måde at have bøjler. Hvis en teenager
har bøjle på tænderne, kan det være
charmerende, og man tænker: ”Hun vil
blive glad for det, når hun bliver ældre.”
Men hvad så når man allerede er voksen,
og man ikke gider bære en metallisk bøjle
på arbejde, eller for den sags skyld på date?

Det er her, ClearAlignerDK kommer
ind i billedet. Du kender måske til
teknologien allerede. ClearAligner er en
usynlig plastskinne, som dine patienter
skal gå med 20-22 timer dagligt, og som
dermed retter tænderne ind på samme
måde, som en bøjle gør. Eftersom de
stort set er usynlige, hæmmer de ikke
patientens selvværd, og han eller hun kan
leve videre uden at lade sig hæmme.
ClearAlignerDK er et dansk firma, der
samarbejder med tandlæger om at give
folk et nyt smil. Samarbejdet fungerer
sådan, at du tager et tandaftryk af din
patients tænder og sender det ind til os
sammen med arbejdsseddelen, som du
har printet ud fra vores hjemmeside,
ClearAligner.DK . Derefter sender vi inden
for kun 4 Arbejdsdage et sæt ClearAligners
til din klinik. Hvilken pris du vælger at
sætte for dine patienter, er op til dig. Vi er
blot de billigste producenter på markedet.
Som tandlæge vil du få et tæt
samarbejde med vores tandteknikere,
så vi i fællesskab kan give dine patienter
den bedst mulige oplevelse. Vi mener ikke,
at dine patienter skal gå med bøjle, hvis
de kan undgå det, og derfor arbejder vi
kontrolleret og fokuseret hver dag på at
skabe de bedst mulige plastskinner.

Hvorfor er vi så meget bedre end
konkurrenterne?
•Markedets hurtigste
leveringstider. På kun 4 arbejdsdage får
du dine ClearAligners, så dine kunder
slipper for at vente en evighed på at
ændre deres smil.
•Direkte kontakt. Når du kontakter
os, kommer du direkte igennem til en
tandtekniker, som hurtigt kan give dig
svar, hvis du eller din patient er i tvivl
under behandlingsforløbet.
• Det bedste af alt er, at vi er de
billigste producenter på markedet.
Vi garanterer vores behandling, og
du kan bruge samme garanti over for
dine patienter: Et nyt smil på 4-18 uger.
Har dine patienter ikke set mærkbare
forandringer inden for det 4 uger, yder vi
naturligvis ekstra service af patientens
ClearAlignerDK behandling.

