Nu fii singurul care mai are probleme dentare
nerezolvate! Beneficiază de oferta de la White Dent și
asigura-te că dantura ta este perfect sănătoasă!
Brasov - 14 februarie 2020 ora 11:15
Comunicat tip Produse / Servicii in Sanatate

Unele probleme grave încep ca o simplă sensibilitate la rece sau dulce!

White Dent Clinic

Vino sa descoperim impreuna perfectiunea
zambetului!
White Dent Clinic
În momentul în care caria a afectat o mare parte din dinte, acesta nu mai poate fi
"salvat cu o plombă”.
În acel caz sunt necesare lucrări mai complexe, cum ar fi coroane, punți sau implant.
Nu ai de ce să îți faci griji însă! Acestea nu sunt dureroase, se rezolvă foarte rapid și îți
poți folosi dantura cu încredere!
Iată câte beneficii ai dacă alegi refacerea danturii de la White Dent Clinic:
- Consultatie gratuita
- 50% reducere la detartraj
- 10% reducere la lucrarile protetice

- 10% reducere la obturatii (plombe)
Alege tratarea problemelor dentare la Dr.Georgiana Podoreanu, personal de înaltă
calificare și vei uita de neplăceri!
Dacă ai deja dureri de dinți și îți afectează viața, atunci nu mai ai motive să amâni!
Frica de durere este mereu cea care te oprește să nu revii la dentist, dar nu mai ai de
ce să te temi! Tratamentele noastre se desfășoară fără niciun disconfort.
Începe acum să rezolvi situația dinților afectați!
Alege să te tratezi la timp!
Afecțiunile amânate pot conduce la riscuri crescute precum agravarea situației,
apariția unor infecții sau chiar pierderea danturii.
Nu amâna simptome ca:
-

Sensibilitate / durere la contactul cu anumite alimente sau băuturi

-

Dureri la nivelul capului

-

Apariția unor carii chiar și în formă superficială

-

Inflamație gingivală și chiar boala parodontală

Nu mai ignora problemele!
O banală carie, netratată la timp, poate avea în timp efecte devastatoare asupra
întregii danturi
Tot ce trebuie să faceți este să veniți la o Consultație Gratuită pentru a beneficia de o
soluție personalizată și de oferta specială de la White Dent!
Date de contact White Dent:
Adresa: Adresa: Str. Paraului, Brașov
Numar de telefon: 0754 400 309
Despre Marketnet Social Media
MarketDent este agentia de marketing care ofera solutii complete menite sa ajute
clinica ta stomatologica in functie de stadiul in care se afla. In acest sens venim cu 4
planuri: Go Faster: Pentru Cabinetele Stomatologice care sunt la inceput de drum Be
Stronger: Pentru Cabinetele Stomatologice care vor sa se diferentieze Play Bigger:
Pentru Clinicile Stomatologice care doresc sa treaca la urmatorul nivel Total
Domination: Pentru Clinicile Stomatologice care doresc sa fie nr. 1 pe piata
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