
O primeiro passo para o seu novo 
sorriso começa hoje

Pequenos movimentos, 
sorrisos em ordem

Right é um produto sanitário, fabricado de acordo com os requisitos da 
Diretiva Europeia 93/42/CEE nos centros de saúde autorizados pelas 
autoridades competentes.



Less is right

COMO FUNCIONAM

São equivalentes aos aparelhos ortodônticos, pressionam pontos 
específicos dos seus dentes para que movam-se gradualmente para a 
sua posição final. Como são removíveis, permitem manter uma boa 
higiene oral.

SOB CONTROLO

No final de cada trimestre do tratamento Right, o seu dentista fará um 
check-up digital que comprovará se tudo está a correr de acordo com 
o previsto e em ordem como planeado.

SORRIA!
Alinhar os seus dentes com Right é a base perfeita para futuros 
tratamentos de branqueamento ou a colocação de facetas que levarão 
o seu sorriso a um nível superior. Consulte o seu dentista.

O sorriso que sempre desejou está no final do trata-
mento alinhador Right que está a iniciar hoje. Se os 
utilizar seguindo os conselhos do seu dentista e as 
nossas orientações, terá os seus dentes perfeitamente 
alinhados em pouco tempo e quase sem o perceber.

Como utilizá-los

COLOCAÇÃO

Certifique-se de colocar os seus alinhadores superior e inferior nos 
dentes apropriados. Empurre o alinhador com os dedos contra os 
dentes da frente e faça uma ligeira pressão para trás, até perceber 
que o alinhador encaixou no lugar.

UTILIZAÇÃO

Use os mesmos alinhadores durante 10 dias, 22 horas por dia ou pelo 
menos 20 horas. É preciso removê-los antes de consumir alimentos 
ou bebidas. Escove os dentes depois. Limpe também os seus 
alinhadores com água.

REMOÇÃO

Coloque a ponta do dedo na parte de trás do alinhador e puxe-o, 
primeiro de um lado e depois do lado oposto, até o poder retirar da 
boca. Guarde os seus alinhadores no estojo Right sem que se toquem 
entre si.


