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Wielu pacjentów 
odwiedzających 
naszą klinikę 
to osoby związane 
z biznesem. 
Profesjonalna 
diagnostyka, 
analiza 
i zastosowanie 
nowych 
technologii 
pozwala nam na 
skrócenie czasu 
zabiegowego  
i okresu leczenia, 
a także redukcję 
dolegliwości  
oraz obniżenie 
kosztów. 

ODCZAROWUJEMY 
UŚMIECHY!

RAPORTY PSYCHOLOGICZNE NIE POZOSTAWIAJĄ NA NAS SUCHEJ NITKI. STATYSTYCZNY RODAK 
UŚMIECHA SIĘ CZTEROKROTNIE RZADZIEJ NIŻ LOSOWY PRZEDSTAWICIEL  

AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ZALEDWIE RAZ CZĘŚCIEJ NIŻ MIESZKANIEC OKOLIC HELSINEK. 

S zkoda, bo naturalny uśmiech przynosi wiele 
korzyści i jest prostą drogą do realizacji ce-
lów, a tym samym – ostatecznego sukcesu.

BIZNESOWE ZAKLĘCIA
Dotyczy to przede wszystkim płaszczyzny bizne-
sowej. Naturalny uśmiech potrafi odmienić nasze 
położenie w rozmowie z potencjalnym kontrahen-
tem, a także stworzyć więź zaufania jeszcze przed 
wybrzmieniem pierwszych słów. W opinii eksper-
tów ze świata psychologii to właśnie pierwszy ruch 
mimiczny najczęściej wpływa na powodzenie inter- 
akcji pomiędzy stronami. Pnące się ku górze kąciki 
ust prowokują nie tylko pozytywną atmosferę, ale 
też świadczą o pewności siebie i życiowym spełnie-
niu. To cechy bardzo przydatne, które w ostatecz-
nym rozrachunku mogą zaważyć na powodzeniu 
biznesowej misji. 

MAGIA LICZB
Skuteczną i powszechną metodą jest metamorfo-
za uśmiechu. W dobie zaawansowanej technolo-

gii zabiegi służące diametralnej odmianie estetyki 
uśmiechu są nie tylko błyskawiczne, ale też bez-
pieczne i bezbolesne. Dowodem na popularność 
tego rodzaju zabiegów są badania statystyczne. 
Wynika z nich, że w latach 80. minionego stulecia 
poczyniono pierwsze kroki służące doskonaleniu 
procesów implantologicznych mających zasadniczy 
wpływ w aspekcie przywracania uśmiechów. Dziś 
w skali roku w Polsce wszczepia się około 120 ty-
sięcy implantów. Kto decyduje się na tego typu 
zabieg najczęściej? Statystycy potwierdzają, że 
większość pacjentów to osoby w przedziale wieko-
wym 25-45 lat. Ich determinacja jest uwarunkowana 
dbałością o estetyczny wygląd oraz całkowitą re-
witalizację uśmiechu, którego właściwości zapew-
niają poprawę komfortu życia, zwiększone poczucie 
własnej wartości oraz lepszą kondycję zdrowotną.  
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