aúde em questão ] por Dra. Sandra Menéndez ] Informe Publicitário

Lifting

do Sorriso

O sorriso é a primeira impressão que passamos
para as outras pessoas, ele revela quem somos, os
cuidados que temos com a nossa saúde, inclusive a
nossa idade.
Os dentes ressaltam a harmonia do seu rosto, você
pode fazer uma plástica facial, usar botox, fazer preenchimentos, porém se o seu sorriso estiver ruim, você continuará aparentando a falta de cuidados com você mesmo.
Quando falamos em lifting do sorriso, precisamos
ter um apurado senso estético e os tratamentos precisam ser integrados, pois temos que tratar da gengiva,
ter cuidados especiais com a mastigação, analisar a
necessidade de ortodontia, clareamento, implante ou
prótese, e técnicas dermatológicas compatíveis, fazendo com que este belo sorriso traga maior confiança e segurança emocional.

Para um Lifting Dental é importante um planejamento adequado começando pelos cuidados com a
gengiva, havendo a necessidade de ortodontia, é realizada com técnicas que permitam o uso de aparelhos
por um curto espaço de tempo, mudando até mesmo
o contorno facial.
Podemos utilizar a Ortodontia Estética ou até
mesmo a Lingual, onde o aparelho fica totalmente
invisível. Algumas vezes apenas com o clareamento

dental você passa a se sentir mais seguro, mudando
completamente sua maneira de sorrir, muitas pessoas
tem vergonha de sorrir de verdade, pois tem medo de
mostrar seus dentes.
Ás vezes são necessários procedimentos mais
complexos, como implantes e próteses, que também
podem ser realizados em poucas sessões.
Até mesmo se você usa prótese total (dentadura) e
quer mudar o seu sorriso, comer melhor, existem casos
onde utilizamos um procedimento chamado Protocolo,
onde são feitos alguns implantes, sobre eles, são colocados todos os dentes, eliminando a prótese total.
Se você não esta satisfeito com a cor ou forma
dos seus dentes, colocamos sobre eles uma faceta em
porcelana muito fina (lentes de contato) e eles permanecem totalmente íntegros, sem nenhum desgaste,
mudando apenas a cor e forma dos dentes, essa técnica é muito utilizada por profissionais da televisão.
Podemos ainda completar a estética fácil com
processos dermatológicos, preenchimentos labiais e
bioplastia, que aprimora o contorno do rosto com um
procedimento minimamente invasivo.
O mais importante é que estes procedimentos
mudam todo o sorriso em apenas algumas sessões,
elevando a autoestima, fazendo de você uma nova
pessoa. O Lifting do Sorriso deixará sua aparência
mais jovem e bonita, mudando sua postura com relação ao mundo ao seu redor, pois um belo sorriso
sempre marca a sua presença!

Dra. Sandra Menéndez • CRO-SP 24161
Espaço Abertto
Tel. (11) 5572-1176 / (11) 5579-8206
www.espacoabertto.com.br
Dúvidas ou sugestões envie e-mail para
duvidas@atitudesaopaulo.com.br

atitude ] 13

