


Se é daquelas pessoas que não liga muito aos cuidados de
beleza, acha que ainda não é tempo de se preocupar ou
que é 100 por cento fiel aos produtos que viu a sua mãe

usar, então, chegou a hora de alterar tudo isso. Este ano, come-
ce a ser mais disciplinada com os seus rituais de beleza; não caia

no erro de pensar que é demasiado nova para tratar da
pele; comece a maquilhar-se e surpreenda os outros; mude
de perfume por mais que goste do seu; e informe-se dos

novos cremes que existem no mercado, especialmente
indicados para as suas necessidades. A entrada de

um novo ano é a melhor altura para se transfor-
mar numa nova mulher. 4»

SORRISOS QUE
ENVELHECEM
Dr, Pedro, tenho os dentes muito
amarelos e faltam-me dois dentes
de lado em cima. Apesar de só ter
29 anos, penso que esta situação
faz com que eu pareça muito mais
velha, tendo havido já quem me
tivesse dado 38. Será possível?
O que é que posso fazer para
melhorar esta situação?
Ana Mendonça, Lisboa

Cara Ana, sabia que segundo estudos

recentes, verificou-se que o sorriso é

uma das principais características

estéticas em que as pessoas reparam?

De facto, um sorriso bonito é visto aos

olhos dos outros como sinónimo de

saúde e juventude, além do efeito

grandioso que poderá ter na sua

auto-estima. No seu caso, pelo que

me parece, poderá resolver-se com

uma limpeza dentária (remoção do

tártaro e pigmento da superfície dos

dentes), um branqueamento dentário

que irá conferir aos seus dentes um

branco imaculado, mantendo, no

entanto, um aspecto natural, e no

espaço onde lhe faltam os dentes

poderá colocar dois implantes

dentários (parafuso em titânio que vai

simular a raiz do dente) e respectivas

coroas (parte visível do dente).

Deverá, contudo, efectuar uma

avaliação cuidada do seu caso, de

modo a que se consiga obter um

resultado de excelência. Desta

maneira, de uma forma simples

e rápida poderá ficar com uma

aparência mais jovem, saudável

e feliz, ficando para sempre

com o sorriso dos seus sonhos.

Atentamente,

Dr. Pedro Ferreira Lopes

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