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Uśmiech 
pomaga 
w biznesie
Uśmiechnięta kobieta postrzegana 
jest jako bardziej inteligentna i 
atrakcyjna.  W biznesie owe cechy 
przyczyniają się do licznych 
sukcesów.  Dlaczego warto zadbać 
o uśmiech?

Uśmiech jest najbardziej 
urokliwym makijażem kobiety  
– nieodłącznym elementem 
wizerunku.

Badania dowodzą, 
iż przedstawi-
cielki płci pięknej 
uśmiechają się ze 

średnią częstotliwością jed-
nego uśmiechu w skali go-
dziny. Panie, które wymy-
kają się ze statystyk coraz 
częściej odnoszą sukcesy 
w wymiarze biznesowym. 
Atrakcyjny uśmiech gwa-
rantuje wyższy poziom za-
wierania znajomości, a co za 
tym idzie – zwiększoną licz-
bę kontraktów. Wszystko za 
sprawą mimicznej symboli-
ki, która niesie ze sobą spo-
kój oraz otwartość. Splot 
tych emocji stanowi swoi-
ste zaproszenie względem 

nawiązania nowych relacji. 
Eksperci ze świata psycho-
logii biznesu podkreślają, 
że pierwszy ułamek sekun-
dy bywa w tego rodzaju re-
lacjach kluczowy, ponie-
waż to właśnie on decyduje 
o naszej wiarygodności oraz 
otwartości. Uśmiech jest 
ponadto najbardziej urokli-
wym makijażem kobiety – 
nieodłącznym elementem 
wizerunku. W jaki sposób 
zadbać o jego atrakcyjność?

Metamorfoza 
uśmiechu
Jedną z najskuteczniejszych 
metod dbania o uśmiech jest 
wizyta w profesjonalnej 

klinice stomatologicznej. 
Usługi związane z 
metamorfozą uśmiechu są 
obecnie powszechne. 
Każdego roku wszczepia się 
w Polsce ponad 120 tysięcy 
implantów zębowych. 
Poprawnie przeprowadzony 
zabieg stanowi gwarancję 
atrakcyjnego i zdrowego 

uśmiechu. Na skuteczność 
tego rodzaju zabiegów 
zwracają uwagę eksperci. 
- Duża część naszych pa-
cjentów to kobiety związa-
ne z biznesem. Biorąc pod 
uwagę rosnące zaintereso-
wanie implantologią oraz 
estetyką uśmiechu postano-
wiliśmy stworzyć specjal-
ną ofertę dla osób ze świata 
biznesu. To znakomita pro-
pozycja dla pań zapracowa-
nych, które nie mogą po-
zwolić sobie na długi czas 
oczekiwania na wizytę, 
żmudny proces zabiegowy 
oraz wydłużony okres re-
konwalescencyjny – mówi 
dr Leszek Stróżyk z trój-
miejskiej kliniki implan-
tologicznej Titanium Den-
tal, która specjalizuje się 
w metamorfozach uśmie-
chu. Doświadczenie spe-
cjalistów sprawia, że zabie-
gi służące poprawie estetyki 
uśmiechu są nie tylko bły-
skawiczne, ale także w pełni 
bezpieczne.
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