
‘Facings hebben 
Irene een 
sexy look 
gegeven’

&na&na&voorvoor

beauty+ 19

IRENE 
VAN DER LAAR

IRENE 
VAN DER LAAR

IRENE 

18 beauty+

&na&na&

Waarom deze behandeling?
Richard Kleinsman: “Het eerste wat opvalt bij iemand, zijn de tanden. Irene is een prach-

tige vrouw die veel in de belangstelling staat. Haar voortanden waren niet dominant 

genoeg.  Ze waren 1 ½  mm te kort, waardoor de boventanden een lijn vormden met de 

bovenlip. Dat noemen wij een negatieve lachlijn. Door de voortanden te verlengen met 

hele dunne facings, draai je de ‘smiley’ om en krijg je een positieve lachlijn. Hierdoor heeft 

Irene veel meer uitstraling gekregen. Ze heeft nu een mooie, sexy look.”

Wat zijn topfacings?
“Dit zijn vliesdunne facings die op de tand worden geplakt. Het vloeit als het ware op de 

tand. Ze worden ook wel KL2-top veneers genoemd. Het mooie aan deze behandeling is 

dat de tanden volledig in tact blijven. Ze worden niet geslepen en blijven daardoor onbe-

schadigd. Er wordt alleen een afdruk van de tanden gemaakt om de facings te kunnen 

maken. Zo heb ik het ook bij Irene gedaan. De facings heb ik tot halverwege de voortan-

den geplakt. Het is een zeer moeilijke techniek. De facings zijn teer en het is een precisie 

werk, maar het resultaat is onzichtbaar en mooi. Het is bijna niet te geloven, maar over 

10 jaar zijn de voortanden van Irene nog net zo mooi.”

Laatste trend?
“Men wil niet meer dat er aan de eigen tanden geslepen wordt. En een beugel geeft 

ook niet altijd het juiste effect omdat soms na beugelen de tanden wel recht zijn, maar 

niet altijd mooi. Daarom zijn  facings een ideale oplossing. Je kunt er kleine foutjes mee 

corrigeren zoals de kleur, vorm en de stand van de tanden. Je ziet wat voor een effect dit 

heeft bij Irene!”
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