Zamki ceramiczne GLAM®

Niezawodność i precyzja prosto z Niemiec

Zalety w skrócie

FORESTADENT® jest firmą specjalizującą się w produkcji ma-

• Dyskretne – matowa, przezroczysta ceramika

teriałów ortodontycznych i jest jednym ze światowych liderów

• Estetyczne – nie przebarwiają się

w tym segmencie. Została założona w 1907 roku jako produ-

• Solidne- wykonane z materiału, który się nie odkształca

cent biżuterii i zegarków, produkcja trwała aż do 1970 roku.

• Skuteczne klinicznie – siły łuków skutecznie są
przenoszone na zęby
• Wygodne – zaokrąglone krawędzie zapewniają
wysoki komfort noszenia
• Bezpieczne – pod koniec leczenia bez problemów
możne je odkleić.
• Nie alergizujące – wykonane z medycznej ceramiki

Nawet dzisiaj, FORESTADENT® korzysta z k now-how w produkcji precyzyjnych części w połączeniu z zaawansowanym
procesem wykończenia. Firma rodzinna od czterech pokoleń. Od ponad 100 lat FORESTADENT® produkuje w swojej
głównej siedzibie w Pforzheim, a swoje produkty sprzedaje do
ponad 80 krajów.

Ceramiczne zamki GLAM®
Ask your orthodontist for advice:

Dystyngowana elegancja
dla pie˛knego uśmiechu

Dystyngowana elegancja dla pięknego
uśmiechu

Wygodne i bezpieczne

W dzisiejszych czasach noszenie aparatu ortodontycznego jest

Sposób pracy zamków ceramicznych nie różni się niczym od

całkowicie normalne. Po tym uśmiech z prostymi zębami staje

zamków metalowych. Nie odkształcają się i w optymalny

się naprawdę piękny. Prawidłowy zgryz to również zdrowie i

sposób przekazują kliniczne siły bezpośrednio na zęby. Kra-

łatwiejsze utrzymanie higieny jamy ustnej. Zamki nie są już

wędzie zamka GLAM® są zaokrąglone, aby zapewnić jak

przywilejem tylko młodych ludzi, coraz częściej sięgają po nie

najmniejsze podrażnienia. Zamki GLAM® przez cały okres

osoby dorosłe. Nawet celebryci eksponują piękne uśmiechy z

leczenia pracują bezpiecznie i efektywnie, a pod koniec

aparatami ortodontycznymi. Mimo wszystko, że zamki meta-

bez żadnego problemu możemy je usunąć. Kolejna za-

lowe są czymś powszechnym, nie każdy chce mieć widoczny

leta: zamki ceramiczne GLAM® nie posiadają meta-

aparat.

lowych części, dzięki temu doskonale nadają się dla
alergicznych pacjentów.

GLAM rozwiązuje ten problem. Najbardziej widocznym ele®

mentem są zamki przyklejone do zębów. Zamki GLAM® wykonane są z medycznego materiału ceramicznego, na tyle

Doskonałe poła˛czenie

transparentnego, że ukazuje naturalny kolor zęba. To sprawia,
że zamki są praktycznie niewidoczne, a ty możesz się cieszyć

Aparat ortodontyczny nie składa się tylko z zamków. Rzeczy-

pięknym uśmiechem już podczas leczenia.

wiste siły przesuwające zęby wynikają ze sprężystości łuków
włożonych do aparatu. Przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu zamków wysokiej jakości, musimy wziąć pod uwagę

Optymalna Estetyka

również łuki ortodontyczne. W FORESTADENT® łuki
Bio-Cosmetic® idealnie nadają się dla zamków

Materiał z jakiego wykonane są zamki GLAM nie jest biały

GLAM®. Wykonane są z ultra-elastycznego ma-

ale transparentny. Oznacza to, że naturalny kolor zęba prze-

teriału, przez to rezultaty leczenia są szybkie

nika go dając optymalny efekt kamuflażu. Powierzchnia za-

i bezpieczne klinicznie. Więcej informacji

mka GLAM jest matowa, co zapobiega niechcianym refleksom

na temat łuków Forestadent w ulotce

świetlnym. I najważniejsze: Ceramika nie przebarwia się, za-

„BioArchwire”.

®

®

chowuje swoje właściwości estetyczne przez cały okres leczenia.

