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inevitável. No Natal e na Passagem
de Ano quase todos nós comemos e
bebemos mais do que a conta. Toda-

.,;possível minorar a desidratação e in-
1t.::::n::2l;;.:ã-oproduzida pelo excessivo consu-

== ' cool.
o tempo que brinda com álcool,

..::....~,=wbebendo água. Por cada copo
~~ç>a.nhe. vinho ou qualquer outra

õlica, beba um copo de água.
~ llZ a sensação de secura, can-
lar no dia seguinte.

eçar a beber, convém co-
organismo a resistir à absor-

o álcool.
•ão ao que bebe. Não faça
o go da noite. Além disso, as

ão menos tóxicas; as
1W2:-:S-C1aTIlS- são as piores em termos de efei-

tos secundários. Atenção também aos
'cocktails' doces e aos licores: deixam cá
uma ressaca ...
Caso não tenha seguido estes nossos con-

selhos e se os efeitos de uma noite de eufo-
ria 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 cabe-

ça 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-es-
tar. E durma o mais possível.

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 a sua'

amabilidade, pois, de facto, este tipo

de tratamentos são sempre muito

gratificantes, tendo em conta o

resultado que se obtém bem como a

enorme satisfação dos visados. Em

medicina dentária existem várias

maneiras de resolver o mesmo

problema, no caso em questão optou-

·se por executar um branqueamento,

pequenas restaurações estéticas e umq

faceta em cerâmica para posicionar

o dente correctamente de modo a dar

um sorriso branco e harmonioso sem

descaracterizar a pessoa. Este é um

tipo de tratamento minucioso, mas

de execução relativamente rápida

(sensivelmente uma semana) e com

excelentes resultados. De qualquer

maneira, deverá efectuar uma

avaliação cuidada do seu caso para

que consiga obter um resultado de

excelência de acordo com as suas

expectativas.

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
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