
The smile to go.

Innowacyjność. Oszczędność czasu. Piękno.
Dzięki COMPONEER stomatolog wyczaruje podczas zaledwie jednej 
wizyty nowy uśmiech, ukazujący naturalnie atrakcyjne zęby.



Spraw, aby olśniewający uśmiech był Twoim znakiem rozpoznawczym. COMPONEER 
może pomóc w łatwym i ekonomicznym skorygowaniu naturalnych niedoskonałości. 
Uśmiechasz się niechętnie z powodu przerwy między zębami? Czy może krępują Cię 
krzywe zęby? Problemy te mogą stać sie przeszłością. Możesz na nowo uśmiechać się 
w pełni, ukazując atrakcyjne zęby.

Co to jest COMPONEER?

COMPONEER to specjalnie wytwarzane, 
bardzo cienkie licówki, które można 
mocować w przednim odcinku zębów 
w celu skorygowania niedoskonałości 
estetycznych.

COMPONEER można porównać do
sztucznych paznokci, ale z jedną,
wielką różnicą: COMPONEER
gwarantuje atrakcyjny wygląd
przez długie lata.

Dla wszystkich chcących 
po prostu  wyglądać 
bardziej atrakcyjnie

Pokochasz nowy system 
COMPONEER:

•  Atrakcyjne zęby i nowy uśmiech  
już podczas jednej wizyty

•  Nieznaczne naruszenie struktury zębów
•  Indywidualny, dopasowany kształt 

zębów przednich
•  Wysokiej jakości materiał do trwałego 

licowania
•  Połysk można odświeżyć w każdej chwili 

poprzez polerowanie
• Rozwiązanie atrakcyjne pod względem 

ekonomicznym



COMPONEER to wysokiej 
jakości rozwiązanie w na-
stępujących przypadkach:
•  Nieatrakcyjne, wadliwe ustawienie 

zębów przednich (np. zachodzące na 
siebie zęby)

•  Duże przerwy między  
przednimi zębami (diastema)

•  Zęby przednie z niewielkimi  
ubytkami próchniczymi

•  Poważne przebarwienia zębów
•   Szeroki zakres wad 

anatomicznych
•  Złamane krawędzie zębów
•  Nieestetyczne stare wypełnienia
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Nowy uśmiech, łatwo 
uzyskany.
Dzięki Componeer stomatolog może upiększyć Twój uśmiech podczas jednej wizyty. 
Szybko, z małą ingerencją w strukturę zęba. Trzy łatwe kroki:

Krok 1
Stomatolog sprawdza stan zębów przednich, zaleca odpowiedni odcień licówki 
 COMPONEER i dobiera prawidłowy rozmiar COMPONEER za pomocą szablonu.

Krok 2
Następnie zęby są przygotowane do licowania przy użyciu COMPONEER. Wyma-
gane będzie tylko niewielkie opracowanie, ponieważ licówki szkliwne są niewia-
rygodnie cienkie. Zasadniczo bardzo mało struktury zęba jest naruszone.

Krok 3
Stomatolog umieści COMPONEER w żądanym położeniu, używając takiego 
samego materiału, z jakiego wykonane są licówki szkliwne, i zakończy końcowe 
nadawanie kształtu zęba. 
W tym momencie można omówić ewentualne korekty kształtu i długości, zmiany 
mogą być od razu wprowadzone. Po utwardzeniu materiału dopasowana licówka 
 COMPONEER jest mocno przymocowana. Końcowym etapem jest polerowanie 
zęba w celu dopasowania do pozostałych. Gotowe.
Dzięki COMPONEER masz atrakcyjne zęby, jest to ekonomiczne i rewelacyjne
rozwiązanie. Uśmiech do wzięcia od razu. 



Posiadanie atrakcyjnego uśmiechu nigdy nie było tak łatwe.  
Będziesz zaskoczony, jak szybko stomatolog sprawi, że Twoje zęby przed-
nie będą piękne dzięki innowacyjnym licówkom COMPONEER.  
Twoje nowe życie zaczyna się wraz z pierwszym uśmiechem po zabiegu. 
Weź uśmiech i ciesz się nim.

Po prostu przyjdź  
do gabinetu i wyjdź 
z olśniewającym 
uśmiechem.



Nadszedł czas pięknego 
uśmiechu. 

Zapytaj lekarza stomatologa o  
COMPONEER firmy Coltène/Whaledent.  
Więcej informacji o COMPONEER z  
radością udzieli lekarz stomatolog.

Więcej informacji na stronie 
www.smile-to-go.info
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