
ZDROWE ZĘBY TO ZDROWY 
ORGANIZM! 
Organizm ludzki jest jak maszyna – 
aby mogła działać prawidłowo, wszyst-
kie układy muszą być sprawne. Zdrowy 
uśmiech wpływa nie tylko na aspekt wi-
zualny, ale przede wszystkim na całościo-
wy stan zdrowia. Systematyczne wizyty u 
specjalisty pozwalają na utrzymanie jamy 
ustnej w odpowiedniej kondycji, co w 
efekcie zapobiega powstawaniu innych 
chorób. Pandemia koronawirusa nie może 
być przeszkodą w walce o zdrowie. Na-
szym staraniom przyświeca jeden, istotny 
cel – ZDROWIE, o które w tym szczegól-
nym czasie musimy zatroszczyć się naj-
bardziej. 

Dbając o zęby, unikamy możliwości 
pojawienia się infekcji jamy ustnej, które 
przyczyniają się do obniżenia odporności 
organizmu. Tym samym zmniejszamy ry-
zyko wystąpienia innych schorzeń, które 
w obecnym czasie mogą przysporzyć wie-
lu zmartwień. 

TWOJA WŁASNA SZANSA  
NA SUKCES 
Piękny uśmiech pomaga w nawiązywaniu 
relacji biznesowych, które podczas pan-
demii niejednokrotnie stają pod znakiem 
zapytania. Ta tajna broń pomoże Ci pod-
czas ważnych spotkań służbowych, a na-
wet w poszukiwaniu pracy. Uśmiechnij 
się do sukcesu i zadbaj o swój wizerunek. 

Dlatego nie zwlekaj i umów się na wizy-
tę w gabinecie stomatologicznym już dziś. 
Twoje zdrowie jest teraz najważniejsze. 

P
rokrastynacja (odkładanie 
czegoś na później) to w dzisiej-
szych czasach chleb powsze-
dni. Szybki styl życia i brak 
czasu ma wpływ zarówno na 

zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. 
Całą tę sytuację pogarsza fakt, że ni-

czym bumerang wraca do nas jeden z naj-
bardziej nieproszonych gości tego roku 
– COVID-19. Pandemia, choć uciążliwa, 
nie może w całości wpłynąć na sposób na-
szego myślenia. To ZDROWIE JEST NAJ-
WAŻNIEJSZE i właśnie o nie musimy 
zadbać w pierwszej kolejności! 

„To zdrowie jest prawdziwym boga-
ctwem, a nie kawałki złota czy srebra”  
– Mahatma Gandhi. 

Zdrowie to najcenniejszy dar, jaki możemy otrzymać.  
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – choć dokładnie o tym 
wiemy, kwestię tę często spychamy na dalszy plan.  
Nie odkładaj zdrowia na później, zadbaj o nie już dziś!

DBAJ O ZDROWIE
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