
sób odnoszenia się do pacjenta mówi sam 
za siebie. Współpraca z dr. Leszkiem Stró-
żykiem to sama przyjemność. Jest osobą 
ciepłą z dużą dozą uśmiechu. Komplek-
sowo przedstawiono mi proces meta-
morfozy, możliwość wyboru koloru i 
kształtu. Dokładność i wspaniała współ-
praca asystentki wskazują na precyzję ze-
społu. Efekt mnie powalił, myślałam, że 
najpierw tworzy się szkic, a potem arcy-
dzieło. Z rękę na sercu mówię - dr. Leszek 
stworzył od razu arcydzieło!
• Usługi na najwyższym poziomie.
• Doświadczonych, zdolni 

i pełni pasji lekarze.
• Najnowsze technologie  

i metody leczenia.
Poznałam również Panią manager Marze-
nę Różycką-Moczadło, od której otrzyma-
łam ogromne wsparcie. To Klinika nowej 
generacji. Polecam wszystkim, którzy wa-
hają się nad wyborem - Dziękuje bardzo 
mocno całemu zespołowi, pozdrawiam 
serdecznie! Panu dr. Leszkowi, życzę dal-
szych sukcesów i wielu zadowolonych pa-
cjentów. DZIĘKUJĘ!
My również dziękujemy Pani Bogusiu! 

TITANIUM DENTAL
ul. Drzewieckiego 9/1, Gdańsk Zaspa
www.titaniumdental.pl, 607 516 663

D
o Kliniki Titanium zgłosiłam 
się w sprawie wykonania ca-
łościowej pracy protetycz-
nej na implantach, która nie 
najlepiej została wykonana 

w poprzednim gabinecie. O tak cudownej 
metamorfozie mojego uśmiechu nawet 
nie marzyłam. Był to jeden z najcudow-
niejszych dni mego życia.

Szukając kliniki nie kierowałam się kosz-
tami, poprzednio niekoniecznie mi się to 
opłaciło. Zwracałam uwagę na podejście 
lekarza, zaangażowanie i to co ma do za-
oferowania. Klinikę Titanium Dental 
wyróżnia: olbrzymia wiedza, doświad-
czenie, indywidualne podejście, poczu-
cie bezpieczeństwa i ogrom wsparcia. Już 
po otwarciu drzwi wiedziałam, że tu wró-
cę - uśmiech pani recepcjonistki, sam spo-

Piękny uśmiech to wizytówka, która potrafi “zdziałać 
cuda”. O jej potędze przekonała się szczęśliwa pacjentka 
Titanium Dental - Pani Bogusia, która postanowiła 
podzielić się z nami wrażeniami z metamorfozy.
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Mogę w końcu pięknie 
się uśmiechać, 

a wiadomo uśmiech 
czyni cuda. Czuje 

niesamowitą radość 
i wdzięczność.  Klinikę 

Titanium polecam 
z całego serca.


