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Reveal bewijst het allemaal.
Jouw behandeling eindigt met 
mooie rechte tanden, een 
grotere glimlach en met meer 
zelfvertrouwen dan ooit tevoren. 

Vertrouw ons  
jouw glimlach toe.  
Vraag naar de  
mogelijkheden.
Wij begrijpen dat je meerdere keuzes hebt op het 
gebied van aligners. De keuze om een behandeling te 
laten uitvoeren door een dentale professional geeft 
je echter de mogelijkheid om al je vragen rondom 
mondgezondheid te stellen. Jouw behandelaar kan 
de vooruitgang volgen van begin tot eind en jou 
gedurende de gehele behandeling ondersteunen om 
de mondgezondheid te beschermen en te verbeteren.



Reveal
het zelfvertrouwen in 
een mooie glimlach

*Gebaseerd op normaal gebruik en regelmatige reiniging. Alleen verkrijgbaar via tandheelkundige professionals.

Het Reveal Clear Aligner systeem is werkelijk uniek.
Jouw behandelaar biedt een aligner oplossing die discreet, 
comfortabel en efficiënt is. Laat je nieuwe glimlach op een  
zo esthetisch mogelijke manier openbaren.

Jouw geluk
begint hier 

Je hebt de juiste beslissing genomen door te kiezen 
voor een ervaren professional voor jouw behandeling.  
Je behandelaar zal toezicht houden op de voortgang 
van begin tot eind en ervoor zorgen dat je nieuwe 
glimlach voor altijd is.

EEN GLIMLACH VOOR HET LEVEN 

JOUW PROFESSIONEEL BEGELEID 
BEHANDELPLAN

Het exclusieve productieproces zorgt ervoor dat Reveal 
Clear Aligners* helder zijn en geen zichtbare printlijnen 
vertonen en daardoor je natuurlijke tanden goed laten zien.

VRIJWEL ONZICHTBAAR

De handgepolijste randen zorgen voor een fluweelzacht 
gevoel tijdens het dragen.

ZACHT EN COMFORTABEL GEVOEL

Het ClearWear™ materiaal is kristalhelder en verkleurt  
of vlekt gegarandeerd* niet.

UNIEK HELDER 

Baanbrekende, innovatieve technologie biedt optimale 
controle voor een efficiënte, voorspelbare behandeling.

BEREIK JE MOOISTE GLIMLACH

Waarom zijn Reveal Clear 
Aligners de juiste keuze?

Je behandelaar zal toezicht houden op 
jouw vooruitgang om er zeker van te zijn 
dat je de gewenste glimlach krijgt.

Bezoek je tandarts of orthodontist voor 
een glimlach consult.

Ervaar de registratie met moderne 
technologie zoals intraorale scanners.

De behandelaar zal een behandelplan 
opstellen.

De aligners worden professioneel 
vervaardigd volgens het behandelplan.

Heb je altijd al rechtere tanden willen hebben?
Wil je niet het gedoe van onaantrekkelijke brackets? 
Krijg de glimlach die je altijd hebt gewenst
met clear aligners van Reveal®.

“Ze zijn zeer comfortabel om te dragen 
en hebben geen irritatie veroorzaakt. 
Ze zijn ook erg onopvallend; mensen 
zien vaak niet eens dat ik ze draag”.

Chris L.

“Ik heb gekozen voor Reveal Aligners 
omdat ik comfort, esthethiek maar 
vooral geen attachments wil”.

Emma K.

“Ik wilde een volledig esthetische 
aligner en Reveal Clear Aligners zijn 
tevens comfortabel en handig.”

Adrian H.

“De aligners zijn ongelooflijk 
comfortabel en gemakkelijk te 
plaatsen. De strakke pasvorm geeft  
mij het vertrouwen dat ze werken.
Het resultaat is fantastisch en mijn 
tandarts houdt mijn vooruitgang goed  
in de gaten”.

Nahir P.

WAT ZEGGEN PATIËNTEN OVER REVEAL
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