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O SORRISO É A BELEZA INTERIOR SE EXIBINDO!



Você terá um sorriso brilhante e
saudável ao longo da vida se cuidar
da sua saúde bucal. A prevenção
ajudará a manter a sua saúde. 
Aqui falaremos um pouco sobre
como poderemos te ajudar, mas
somente para pessoas que desejam
ter o sorriso saudável e l indo!

Se é isso que deseja, ficamos
contente pois esse material foi feito
especialmente para você!



O primeiro passo é saber que além
das cáries, existem outros
problemas que podemos encontrar
na sua boca.
Vamos abordar um pouco sobre
esse tema, assim você vai entender
melhor a sua saúde bucal.



Doença periodontal, apresenta
sinais e sintomas como: dentes
moles, gengiva sangrando e pode
apresentar halitose.

Presença de alguma lesão
avermelhada ou branca que não
cicatriza dentro da boca, e nódulos
presentes a palpação na região da
mandíbula, do pescoço e da cabeça,
pode indicar lesão inicial que
merece uma atenção especial.



Dor ao abrir a boca, dentes
desgastados, ranger os dentes podem
indicar problemas na articulação.

Esses são alguns problemas que
encontramos. 
Somente o dentista pode
diagnosticar e tratar desses problemas
e ainda deixar com um lindo sorriso.

Já pensou nisso?



Reduza o consumo de alimentos
açucarados especialmente entre
as refeições.

Escove os dentes pelo menos três
vezes ao dia com pasta que
contenha flúor e escova de dente
com cerdas macias e sempre que
possível use o fio dental.

Agora vamos te passar algumas
dicas que você deve pensar
seriamente em seguir, se deseja ter
um sorriso saudável.



As consultas preventivas e o
cuidado dental são muito importante
para você, nós cuidaremos da sua
saúde bucal e também de qualquer
incômodo nos dentes que podem
atrapalhar de você sorrir.

É o momento de acompanhar de
perto cada passo, vamos orientar
sobre sua higiene e manter sua boca
muito saudável.



Aqui não entramos em critérios técnicos ou tipos
de tratamentos, passamos somente em caráter
informativo as suas prováveis necessidades.
Isso definit ivamente é o mais importante.
No entanto, nós estamos totalmente a disposição
para esclarecer suas dúvidas. Por isso sugiro que
nos envie uma mensagem para o nosso whatsapp
ou ligue, será um prazer fazer parte das suas
conquistas.
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