
VIDAS
POR CAROLINA CUNHA 

mostra-se bastante expectante com o 
tratamento que lhe permitirá corrigir al-
guns detalhes no seu sorriso. “Gosto 
sempre de ter uma boca cuidada e 
considerei que esta é a melhor solução 
para obter os melhores resultados”, dis-
se Marta Viveiros. 

A duração do tratamento da apre-
sentadora irá sendo avaliado de acordo 
com as suas necessidades mas os re-
sultados são garantidos. Segundo o Dr. 
Pedro Ferreira Lopes, além do cariz es-
tético, este procedimento também irá 
permitir uma melhor saúde oral. 

A Vidas agradece a colaboração da 
Prime Dental Clinic, em Lisboa. 

D ecidida a mater um 
sorriso perfeito, 
Marta Viveiros re-
correu a um trata-

mento ortodôntico com alinhadores na 
Prime Dental Clinic, em Lisboa. Trata-se 
de um aparelho transparente, comple-
tamente impercetível feito através de 
método digital que verifica as necessi-
dades do paciente. Os alinhadores, que 
são mudados a cada duas semanas, 
apenas são retirados para comer e la-
var os dentes, o que confere uma maior 
higiene e segurança. 

 Apesar de ainda estar no início do 
processo, a apresentadora da CMTV 

Marta 
ViveirOs 

“GOSTO DE TER 
UM SORRISO 
CUIDADO”  

POR DUARTE SIOPA     

Termómetro 
cor-de-rosa

Francisco 
Henriques   

A FERVER    

Conhecido por 
Kiko Henriques, 
de 25 anos, está 
inserido na lista 
dos modelos mais 
sexy do Mundo. 
Parabéns pela 
conquista! 

QUENTE 

MORNO 

FRIO 

Luciana 
Abreu 
A atriz surpreen-
deu os seguido-
res das suas re-
des sociais ao 
partilhar uma 
aula de samba 
em que exibe  
os seus dotes.    

Leandro  
Longe dos  
palcos, está  
a trabalhar nas 
obras da sua 
empresa de 
construção  
e mostra não  
ter medo de  
enfrentar a crise.   

Pedro 
Granger 
A conta de Insta-
gram do ator foi 
pirateada pela 
terceira vez. O 
caso já está a ser 
averiguado pe-
las autoridades 
policiais.   

APRESENTADORA DA CMTV 
RECORREU À PRIME DENTAL CLINIC 

PARA TRATAR DA SAÚDE ORAL    



PUB

FO
TO

S
 B

R
U

N
O

 C
O

LA
Ç

O
O médico Pedro 
Ferreira Lopes 
considera que o 
tratamento orto-
dôntico é a me-
lhor solução para 
corrigir o sorriso 
da apresentadora 
da CMTV. Marta 
Viveiros, que sem-
pre revelou ter vá-
rios cuidados com 
a  imagem, mos-
tra-se confiante 
com os resultados 
através do uso  
de aparelho   

POR 0,60€ + IVA. 

SAIBA O QUE O FUTURO LHE RESERVA

760 108 085

Ligue! Eu digo-lhe o que o seu signo lhe reserva para hoje.

Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo para o (00351) 210 929 030
ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt

760 108 086

Ligue já!

CARNEIRO

760 108 090

Ligue já!

LEÃO

760 108 094

Ligue já!

SAGITÁRIO

760 108 087

Ligue já!

TOURO

760 108 091

Ligue já!

VIRGEM

760 108 095

Ligue já!

CAPRICÓRNIO

760 108 088

Ligue já!

GÉMEOS

760 108 092

Ligue já!

BALANÇA

760 108 096

Ligue já!

AQUÁRIO

760 108 089

Ligue já!

CARANGUEJO

760 108 093

Ligue já!

ESCORPIÃO

760 108 097

Ligue já!

PEIXES

HORÓSCOPO DIÁRIO

FAÇA UMA 

CONSULTA DE TAROT 

41 VIDAS CM 


