Szép fogak ajándékba
A megszokott tárgyi ajándékok mellett egyre népszerûbb a különbözõ
szépészeti beavatkozások ajándékozása. Ezek közül is különösen
kedveltek a fogászati és plasztikai kezelések.
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Fogfehérítés
Az ünnepek elõtti idõszakban a legnépszerûbb kezelés a fogfehérítés. Gyakran
fordulnak hozzánk párok, házastársak közösen, akik egymást ajándékozzák
meg egy tökéletesen ragyogó fogsorral.
A kezelés során elsõ lépésben eltávolítjuk a fogköveket, lepolírozzuk a
fogfelszínt, hogy eltávolítsuk a fogakra kívülrõl felrakódott sötét
szennyezõdéseket. A fogsorról készített gipszmintára modern mélyhúzásos
technológiával vékony, átlátszó fóliasínt készítünk, amely pontosan a fogaira
illeszkedik, de szabadon hagyja a környezõ ínyt. A sín viselése nem
kellemetlen, így lehetõvé válik, hogy a fogfehérítõ zselét alvás közben tudja
használni.
Az egyénileg készített sín a garancia arra, hogy a fehérítõ csak ott hat, ahol
szükséges.
Szinte minden esetben az elsõ éjszaka után érzékelhetõen fehérednek a fogak.
Általában a harmadik napon már jelentõs a fehéredés, amely ekkor kissé
lelassul. Nyolc, tíz nap alatt az esetek túlnyomó többségében elérjük a kívánt
hatást.
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Képgaléria: Állati szerelem

Az állatvilág tagjai
annyira változatosak és
különbözõk az egysejtû
papucsállatkától az
óriásbálnáig, hogy nem
csoda, rengeteg
érdekességgel,
furcsasággal találkozunk
akkor is, ha a
szaporodásukat vesszük
szemügyre.
folytatás >>
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Elõtte és utána

Mátyás, az igazságos

Direkt héjak
Egyre népszerûbb a direkt héjak alkalmazása, melyek segítségével akár 1-2
óra alatt tökéletes fogsort alkothatunk. A direkt héjak speciális tömõanyagból
készülnek és rétegenként hordjuk fel az elsõ fogak külsõ felszínére.
Alkalmazásával kapcsolatban a leggyakoribb kérés a felsõ két metszõfog
közötti rés zárása.
Az elõbbieknél költségesebb, de az ünnepi idõszakban mégis gyakori az
implantátumok, új fogpótlások, hidak, koronák ajándékozása. A beavatkozások
elõtt igény esetén számítógépes mosolytervezést végzünk, így a digitális
technika segítségével a páciens már a kezelés megkezdése elõtt pontos képet
kaphat a várható végeredményrõl.
Maga a fogpótlás típustól függõen néhány hét alatt elkészül, az elõkészítõ
lépések idõtartama pedig az eset összetettségétõl függ. A bonyolultabb
beavatkozások befejezése így már sokszor csak az ünnepek után várható.

Miért pont Hunyadi Mátyás
lett a király? Miért csak
évekkel késõbb koronázták
meg? Hogyan lett
Hunyadiból Corvin
Mátyás? Tartott-e
oroszlánokat udvarában?
Volt-e gyermeke?
Kérdések és válaszok
egyik legnagyobb
uralkodónk életébõl.
folytatás >>

Elõtte és utána
Ékszer
Az ünnepi alkalomból kedvelt ajándékozási tárgyak az ékszerek. A már
megszokott nyaklánc, fülbevaló és
gyûrû mellett egyre
elterjedtebb a fogékszerek
viselése és ajándékozása. A
korábban alkalmazott
fogékszereket a fog
felszínébe való fúrással
süllyesztették be. A mai
modern, nálunk is
alkalmazható fogékszereket
olyan speciális
rögzítõeljárással tesszük a
saját fogak külsõ felszínére,
mely alkalmas arra, hogy a
Ékszer
fog károsítása nélkül
eltávolíthatóak legyenek.
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