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SOS DENTISTA
A saúde oral desempenha um papel
muito importante na saúde geral, não

'Eau de
senteur' Petit
Prince, €32

devendo por isso ser negligenciada.
Hoje em dia e graças à tecnologia
de ponta disponível, quer nos
materiais, quer nas técnicas utilizadas
é possível resolver muitas
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apetitosas
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SAIBA SE PODE, OU NÃO,
CELEBRAR O DIA DA CRIANÇA
COM UM DOCE AROMA

Princesas
de Corine
de Farme,
e 9,99 (cada)
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ouve efectivamente tempos em que
os mais pequenos não deveriam usar
perfumes, pelo sério risco de desenvolverem alergias ou irritações. Hoje, já existem linhas de águas de colónias - mais suaves que os perfumes - exclusivamente concébidas para crianças, ou seja, não
apresentam qualquer teor de álcool.
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Petits et
Mamans
Bulgari,
e 41,45
'Eau de soin' Musti
de Mustela, € 12,96

adequadas a cada caso, de modo
a conseguir a boca saudável
e sedutora que sempre sonhou.
Este será o novo espaço sobre saúde
oral, onde poderá ver esclarecidas
todas as suas dúvidas e receios,
informando-o de tudo o que de novo
existe ao seu dispor ao nível dos
diferentes tratamentos, responder
a questões colocadas pelos leitores,
cuidados a ter para manter uma boa
saúde oral e esclarecer alguns mitos
enraizados ao longo dos anos,
de modo a que todas as
preocupações e ansiedades
que uma ida ao médico dentista
geralmente acarreta, se dissipem
de vez. Irei tentar, deste modo,
que dê à sua boca a importância
que ela tanto merece.
Fico à sua espera. Um abraço,
Pedra Ferreira Lopes

CREMES E LOÇÕES
As fórmulas destes produtos são severamente controladas, ainda assim é aconselhável
não aplicar sem primeiro fazer urna pequena
prova reactiva. Se o seu bebé ainda é muito
pequenino e não quer usar colónias, opte por
cremes hidratantes e leites de limpeza com
fragrâncias igualmente apetitosas. f!

Jacadi versão Fille, Garçon
ou Mademoiselle, e 25

das situações que anteriormente
pareciam impossíveis, possibilitando
a correcção de problemas funcionais
e estéticos que poderão ter efeitos
negativos na sua saúde e auto-estima. A medicina dentária modema
tem disponível várias soluções
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