
F
O

T.
 M

A
T

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
S

O
W

E

PREZENTACJA PARTNERA

Uśmiech
działa 
niczym tlen
„Uśmiech kobiety jest nadzieją bez 
której nie da się żyć. Podobnie jak 
bez tlenu...” - z owej myśli 
zasłynęła Joyce Carol Oates. Słowa 
pisarki znajdują odzwierciedlenie 
we współczesnych realiach.

Uniesione ku górze 
kąciki ust wpra-
wiają w pozytyw-
ną aurę nie tylko 

posiadaczy pięknych uśmie-
chów, ale także osoby prze-
bywające w ich towarzy-
stwie. Moc tego typu ruchów 
mimicznych zyskuje na war-
tości zwłaszcza w świecie bi-
znesu, który dotychczas wy-
dawał się powierzchowny. 
Psycholodzy biznesu pod-
kreślają istotną rolę komuni-
katów niewerbalnych  
w budowaniu współczesnych 
relacji biznesowych. Doty-
czy to przede wszystkim ko-
biet, dla których uśmiech nie 
jest wyłącznie komunikatem 

emocjonalnego stanu, ale 
także naturalnym makija-
żem, który dodaje uroku oraz 
wdzięku.

Metod na zadbanie  
o piękny uśmiech jest 
dziś bez liku. 
Największą popularnością 
cieszą się obecnie metamor-
fozy uśmiechu, których do-
konują specjaliści z klinik 
implantologicznych. Duża 
konkurencja w sektorze tego 
rodzaju usług sprawia, że za-
biegi implantologiczne są 
znacznie tańsze niż kilka lat 
temu. Redukcji uległ tak-
że czas zabiegu oraz oczeki-
wania na wizytę, która dzięki 

innowacyjnym technolo-
giom pozostaje bezbolesna. 
Jeśli do listy zalet dodamy 
brak okresu rekonwalescen-

cyjnego, możemy mówić  
o kompleksowych i błyska-
wicznych działaniach, które 
odczarują nasz uśmiech.
O popularności wspomnia-
nych metamorfoz świadczą 
opinie pacjentów oraz dane 
statystyczne potwierdza-
jące ich usatysfakcjonowa-
nie. Obecnie w naszym kra-
ju wszczepia się ponad 120 
tysięcy implantów rocznie, 
a liczby te rosną z miesią-
ca na miesiąc. Dane zawarte 
w raporcie American Acade-
my of Cosmetic Dentistry in-
formują nas z kolei o tym, że 
aż 97% osób ankietowanych 
uważa, że implantologia 
to jedyna skuteczna meto-
da na osiągnięcie zdrowego i 
pięknego uśmiechu. W efek-
cie dochodzimy do wniosku, 
iż zabieg implantologiczny 
jest dziś czymś zupełnie po-
wszechnym i naturalnym.
Czy atrakcyjny uśmiech ko-
biety jest niczym tlen?  
Z pewnością da się bez nie-
go funkcjonować – niestety 
jest to funkcjonowanie, które 
znacznie wydłuża drogę do 
osiągnięcia sukcesu.Czy atrakcyjny 

uśmiech 
kobiety jest 
niczym tlen? 
Bez niego 
wydłuża się 
droga do 
sukcesu.
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