
FO
T.

:  
M

AT
ER

IA
ŁY

 P
RA

SO
W

E

forbes.pl

30 MINUT...

PREZENTACJA PARTNERA

J eszcze kilka lat temu wizyta u stomatologa 
stanowiła pasmo żmudnego procesu ocze-
kiwania – nierzadko obarczonego bólem, 
a jeśli bólem, to i stresem. Technologiczna 

rewolucja, a także zwiększenie świadomości ludzi 
na temat istotnej roli uśmiechu w komunikacji spra-
wia, że wizyta w klinice nie trwa dłużej niż delek-
towanie się ulubioną kawą. Bynajmniej nie chodzi 
tu wyłącznie o usługi stomatologiczne. Podobne 
równania dotyczą także implantologii, która stano-
wi metodę nr 1 na świecie w kwestii „przywracania 
uśmiechów”.

– Bardzo często zdarza się, że zabieg implantolo-
giczny wraz z procesem diagnostycznym odbywa 
się w dzień w którym pacjent się z nami skontakto-
wał. Najkrótsze zabiegi implantologiczne trwają do 
30 minut. W tym czasie jesteśmy w stanie w spo-
sób profesjonalny, bezpieczny i bezbolesny doko-
nać metamorfozy uśmiechu – mówi Maciej Bonna, 
właściciel oraz założyciel kliniki Titanium Dental. 

Wszystko za sprawą innowacyjnych rozwiązań oraz 
unowocześnienia gamy urządzeń implantologicz-
nych. Nie bez znaczenia pozostaje doświadczenie 
specjalistów wykonujących zabieg. Owe czynniki 
nie tylko redukują czas spędzony na fotelu stoma-
tologicznym, ale także całkowicie eliminują okres 
rekonwalescencyjny, a mówiąc wprost – możemy 
wrócić do swych obowiązków tuż po opuszczeniu 
kliniki. Bez stresu, bez bólu, bez dyskomfortu...

DLACZEGO WARTO ODCZAROWAĆ UŚMIECH? 
Metamorfoza przy zastosowaniu implantologii nie-
sie ze sobą mnóstwo korzyści. Największą zaletą 
stosowania implantów jest fakt, iż są one jedynym 
zbliżonym pod względem kształtu, barwy oraz 
funkcjonalności naturalnym zastępstwem własne-
go zęba. Atrakcyjny i zdrowy uśmiech jest gwa-
rancją pozytywnego wrażenia. Dzięki naturalnemu 
uśmiechowi wzbudzamy zaufanie oraz polepszamy 
atmosferę. 

Najpiękniejszy, 
bo naturalny 
makijaż to 
duży atut w 
budowaniu relacji 
długofalowych, 
które jak 
wiemy są solą 
kontaktów 
biznesowych.  
W efekcie 
całkowita 
odmiana 
naszego 
wizerunku trwa 
około 30 minut. 
Przekonuje się  
o tym ponad  
120 tysięcy 
Polaków  
rocznie!

www. titaniumdental.pl

DLA WIĘKSZOŚCI Z NAS W SKALI UPŁYWAJĄCEGO DNIA JEST TO MOMENT. CHWILA, 
KTÓRĄ POŻYTKUJEMY NA LUNCH, CZY TEŻ DROBNE ZAKUPY. W PRAKTYCE OKAZUJE 

SIĘ, ŻE DWA KWADRANSE MOGĄ ODMIENIĆ NASZ WIZERUNEK. W JAKI SPOSÓB?


