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CONSUlTORI
ESTÉTICA DENTÁRIA
NA TELEVISÃO
Dr. Pedro Lopes, vi na comunicação
social que foi o Dr. que fez o
tratamento dentário da
concorrente Sandra do programa
'ídolos' da SIC, que, para além
de um grande talento, ficou agora
com uns dentes magníficos.
Eu própria tenho um problema
semelhante e gostava de saber
como é possível em tão pouco
tempo fazer um trabalho tão bom.
Leonor Santos, Porto
Cara Leonor, desde já agradeço
amabilidade,
de tratamentos
gratificantes,
resultado
enorme
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·se por executar

tos secundários. Atenção também aos
'cocktails' doces e aos licores: deixam cá
uma ressaca ...
Caso não tenha seguido estes nossos conselhos e se os efeitos de uma noite de euforia se manifestarem fortes, existem várias
soluções. Beba muita água para hidratar e
para que através da urina possa eliminar
todos os resíduos tóxicos do organismo o
mais depressa possível.
Tente não beber café. Para a dor de cabeça tome uma aspirina. Beba sumo natural
de laranja ou coma kiwis ... A vitamina C
ajuda. Canja de galinha, pouco gorda, é um
dos alimentos mais indicados. Nos casos
mais desesperados e juntamente com estas
dicas deve ainda aplicar compressas frias
na testa ou sobre os olhos. Alivia o mal-estar. E durma o mais possível.
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Boas Festas
Atentamente,
Dr. Pedro Ferreira Lopes

Prime Clinic
Travessa da Fábrica das Sedas, 22A
1250-108 Lisboa.
Telef.: 213 833 444
"WVNI.primeclinic.net

