
Trajtim me aparate 
të padukshëm 

teknologjia në shërbim
të bukurisë

• Kërkoji dentistit tend trajtimin me 
aparat te padukshem Dental Stealth® 
për të buzëqeshur si kurrë më parë!

• Dental Stealth® është teknika 
ortodontike me kontroll funksionin 
e cila, falë serisë së rreshtueseve të 
paraformuar në mënyrën më të mirë 
të mundshme, mundëson arritjen e 
standarteve të larta të kontrollit ndaj 
spostimit të dhembeve, pa krijuar 
lëvizje të padëshiruara.

• Dental Stealth® përdor një 
produkt me të vërtetë transparent, pa 
prani të gërvishtjeve të brendshme 
që depozitojnë pllakë bakteriale dhe 
provokojnë prishjen e smaltit.

• Cdo aparat i trajtimit Dental 
Stealth® bashkë me lehtësinë që 
thjeshtëson mbajtjen e aparatit, ka 
një spesor të fortë që parandalon 
thyerjet dhe deformimet, dhe lejon 
arritjen optimale të objektivave të 
trajtimit.
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Kërkoji dentistit tënd këshillimin dhe preventi-
vin për trajtimin e personalizuar me aparatin 
e padukshëm Dental Stealth duke prezantuar 
në recepsion këtë informacion:

Emri Mbiemri

Tel/Cel:

Timbri nga klinika dentarewww.dentalstealth.com
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Buzëqeshje 
perfekte?

Eshtë 
sekreti im!

është 
i padukshëm



Nje rast i zgjidhur me aparatin 
e padukshëm Dental Stealth® 

Para 
trajtimit

Pas 
trajtimit

• Mund të bëhesh një person 
më i bukur dhe më i këndshëm falë 
buzëqeshjes tënde me dhëmbët e 
mirë rreshtuar!

• Përgjatë gjithë kohës së 
trajtimit askush nuk do ta dallojë 
që po mban aparat, sepse është 
i padukshëm dhe nuk pengon 
aspak të folurën. Krahas kësaj, në 
rastet kur të duhet të ushqehesh, 
mundesh lehtësisht ta heqësh 
aparatin dhe tavendosësh në 
kutinë e tij e ta rivendosësh kur 
të jetë e mundur, kështu do të 
vazhdojë “trajtimi i bukurisë” për 
gojën tuaj.

• Trajtimi i drejtimit të dhëmbëve 
nuk shkakton asnjë dhimbje sepse 
bazohet mbi një veprim progresiv. 

• Vizitat e shpejta dhe të 
detajuara të kontrollit do të 
verifi kojnë ecurinë e duhur të 
trajtimit duke lejuar që të mbahen 
në kontroll të gjithë dhëmbët.

• Përse të duhet prisni dhe të 
vazhdoni të mbuloni gojën me dorë 
sepse ju vjen turp për buzëqeshjen 
me “dhëmbë të shtrembër”? Kapeni 
kohën: Kërkojini dentistit tuaj 
një vizitë dhe një preventiv për 
“trajtimin e bukurisë së gojës suaj” 
me Dental Stealth®. Do të merni 
preventivin tuaj të personalizuar 
dhe në pak ditë mund të 
vendosni në përdorim zgjidhjen e 
personalizuar për gojën tuaj.

• Cfarë po pret? Kërkojini 
dentistit tuaj një aparat të 
padukshem Dental Stealth® e 
buzëqeshni si kurrë me pare!

Përse të përdorim një aparat  
të padukshëm që drejton dhëmbët?

Sepse është zgjidhja
e duhur për ty!

Trajtimi i bukurisë 
dedikuar për ty
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