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Volg ons ook op:

THE INVISIBLE WAY TO 

YOUR PERFECT SMILE

Waarom ClearForward?

Wil je graag een mooi gebit? Maar zie je het niet zitten 
een vaste, zichtbare beugel te dragen? Kies dan voor 
ClearForward!

ClearForward werkt al jaren met onzichtbare beugels; 
ons Clinical Team heeft inmiddels al meer dan 
35.000 mensen met succes geholpen. Dit team van 
orthodontisten stelt het behandelplan persoonlijk 
voor je op. Hierdoor is het slagingspercentage van de 
behandeling hoog en kun je ook gewoon bij de (je 
eigen) tandarts terecht. De tandarts hoeft namelijk zelf 
geen orthodontische kennis of ervaring te hebben, 
omdat ons Clinical Team dit allemaal achter de 
schermen regelt.

Afhankelijk van wat er precies aan je gebit moet 
gebeuren, duurt een clear aligner behandeling tussen 
de 2 en 12 maanden. Dankzij ons 3D-behandelplan 
kun je alvast het definitieve resultaat bekijken voordat 
je behandeling begint. Ook wordt hierin duidelijk hoe 
lang je behandeling zal duren en wat de uiteindelijke 
kosten zullen zijn. De ClearForward Aligners  zijn scherp 
geprijsd ten opzichte van andere aanbieders. 

Een mooi gebit zonder slotjesbeugel? Neem 
contact met ons op voor meer informatie over onze 
ClearForward Aligners  en we vertellen je precies hoe 
het werkt en wat je kunt verwachten!

E: info@clear-forward.nl / T: 020-8934141
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ClearForward Aligners Wat zijn ClearForward 
Aligners  ? 

Hoe het werkt 

Vrijwel onzichtbaar jouw tanden worden in 
de perfecte positie geplaatst, zonder dat je 
omgeving ziet dat je een beugel draagt.

Uitneembaar clear aligners zijn gemakkelijk 
uitneembaar, voor als je bijvoorbeeld gaat eten of 
als je je tandenpoetst.

Comfortabel clear aligners zijn op maat 
gemaakt en gefabriceerd van speciaal, medisch 
goedgekeurd en flexibel materiaal om een 
perfecte pasvorm voor je tanden te bieden.

Op maat gemaakt behandelplan ons ervaren 
Clinical Team stelt het behandelplan persoonlijk 
voor je op, waardoor het slagingspercentage van 
de behandeling zeer hoog is.

Voorspelbaar resultaat door middel van onze 
geavanceerde 3D-software kun je het te behalen 
eindresultaat al van tevoren bekijken.  

Effectief clear aligners garanderen de best 
mogelijke uitkomst binnen een zo kort mogelijke 
periode. 

ClearForward Aligners  zijn vrijwel onzichtbare, 
verwijderbare beugels die over je tanden heen 
passen. De clear aligners worden op maat gemaakt, 
van eersteklas materiaal, om te zorgen voor een 
nauwkeurige pasvorm. 

Iedere 2 weken draag je een nieuwe set. Je draagt je 
clear aligners minimaal 21 uur per dag; je verwijdert ze 
alleen om te eten, tandenpoetsen en flossen.

Stap voor stap corrigeren de ClearForward Aligners 
je tanden. Door lichte druk uit te oefenen, worden je 
tanden naar de gewenste positie verplaatst.

Met ClearForward Aligners  wordt het gebit van je 
dromen eindelijk werkelijkheid!

Als je wilt weten wat ClearForward voor jou en je 
glimlach kan betekenen, neem dan contact met ons 
op, wij regelen het dan verder met jouw tandarts/
orthodontist. 

E: info@clear-forward.com / T: 020-8934141

1. INTAKE

Zodra jij en je tandarts/orthodontist 
hebben besloten om ClearForward te 
gebruiken, zal hij/zij afdrukken en foto’s 
van je gebit maken. 

Op basis hiervan zal ons Clinical Team 
een behandelplan opstellen met 
behulp van 3D-software. Het te behalen 
eindresultaat kun je dus al zien voordat 
je met de behandeling begint. Ook wordt 
hierin duidelijk hoe lang je behandeling 
zal duren en wat de uiteindelijke kosten 
zullen zijn.

Als je tevreden bent met het 
gevisualiseerde eindresultaat, worden 
de clear aligners - van eersteklas 
materiaal - voor je vervaardigd

Je tandarts/orthodontist ontvangt 
de clear aligners en zal jou verder 
begeleiden tijdens de behandeling. 
Deze regelmatige bezoeken aan de 
praktijk dragen bij aan het succes van 
de clear aligner-behandeling.

2. BEHANDELPLAN

3. 3D PRINTING

4. VERZENDING
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