LÉTO SE ZÁŘIVÝM
ÚSMĚVEM

Člen skupiny Santé Group

Váš bělejší úsměv s účinnou a šetrnou technologií
ZOOM!® během jedné návštěvy.

VYUŽIJTE
tní nabídku
le

ordinační
bělení zubů za

4950,+ DÁREK

doplňkové domácí bělení ZOOM!®

platnost do 31. 8. 2012

Nabízíme Vám bělení zubů technologií
ZOOM!® – plazmovou lampou, pro Váš
dobrý pocit a nezapomenutelný dojem
vždy, když se usmějete. Zářivě bílý úsměv
je synonymem zdraví, krásy a úspěchu.
Patentovaný ordinační bělící systém ZOOM!®
je vědecky vylepšený, bezpečný, efektivní
a velmi rychlý. Během jedné návštěvy dojde
k dramatickému vybělení Vašeho chrupu
průměrně o 8 –12 odstínů. ZOOM!® je
nejmodernější americká technologie bělení
podléhající přísné certifikaci American
Dental Association. Pokud hledáte okamžité
výsledky bílého chrupu, je pro Vás tento
systém ideální. Odpadá nošení bělících nosičů
a proužků několik dní, týdnů. Proto je tato
technologie bělení právě perfektní volbou pro
zaměstnané klienty.

Využijte proto speciální
nabídku Santé - SLEVU 25 % na
ordinační bělení zubů ZOOM!®
technologií a zbavte se tak
nespokojenosti s odstínem
Vašeho chrupu.
Jak ordinační bělení pomocí systému
ZOOM funguje?
Celková procedura začíná překrytím Vašich
dásní a rtů ochranným gelem, poté se apli‑
kuje vlastní ZOOM!® bělící gel. Ten společně
se zářením z lampy pomalu proniká do Vašich
zubů, kde ničí a odstraňuje pigmenty a ne‑
chtěné zabarvení. Bělení zubů pod kontrolou

odborníka je vždy bezpečné a většina lékařů
považuje bělení zubů za nejbezpečnější den‑
tální kosmetickou proceduru.
Jak zachovat dlouhotrvající efekt
bělení?
Pro dokonalý výsledek bělení, doporučujeme
minimálně 4 dny po ošetření dodržovat
tzv. bílou dietu – nekonzumovat barevné
jídlo a pití (např. čaje, káva, džusy, červená
řepa, červené víno, špenát), kyselé, protože
sklovina zubů je oslabena, nekouřit. Vhodná
je také důsledná a vysoká úroveň ústní hygi‑
eny, používání dentální nitě a občasné použití
ZOOM Weekender nebo Nite White & Day
White gelu. Tyto gely jsou profesionální
produkty, pro udržení co nejbělejšího chrupu.
Získáte je pouze u svého dentálního lékaře.
Bělení zubů není vhodné pro těhotné a kojící
ženy a při stomatologických obtížích, jako je
zánět dásní, zubní kámen nebo zubní kazy.
Také pacienti podstupující PUVA terapii nebo
jinou fotochemoterapii a pacienti s melanomy
by neměli podstupovat ordinační bělení
ZOOM!®. Nedoporučuje se též pacientům,
kteří užívají léky, nebo substance citlivé na
světlo a homeopatika.

Speciální slevu 25 % na ordinační bělení
zubů můžete využít do 31. 8. 2012.
Ordinační bělení zubů (obě čelisti)
Cena před slevou		
6 600 Kč

Cena po slevě		

4 950 Kč

Tuto nabídku lze využít pouze na klinice Santé v Praze 1.
Pro objednání stačí zavolat na LINKU SANTÉ 1212, která je Vám
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
linka@sante.cz		

www.sante.cz

