Moeiteloos de mooiste glimlach
Tandzorg Kralingen houdt tanden in topconditie

Onze tanden krijgen heel wat voor hun kiezen. Harde snoepjes, koffie,
thee, suiker, nicotine: stuk voor stuk doen ze een aanslag op de conditie
van het gebit. Goed onderhoud is daarom van groot belang. Bij Tandzorg
Kralingen krijgen uw tanden de zorg en aandacht die ze verdienen.
Een mooi gebit begint uiteraard met

Mujanovic. “Daarom geven we

en kiezen écht in topconditie wilt

verzorging en mondhygiëne.

goed poetsen. Maar als u uw tanden
houden, dan is controle en behandeling door een goede tandarts erg

belangrijk Tandzorg Kralingen biedt
alle facetten van gebitsonderhoud,
van reguliere controle tot cosmeti-

sche behandelingen. “Ons principe
is altijd dat onze patiënten zo lang
mogelijk hun natuurlijke tanden

Resultaten

houden”, vertelt tandarts Arijana

duidelijke voorlichting over tandMocht er toch een behandeling

nodig zijn, dan gaan we met de
grootst mogelijke zorg te werk.

Vanuit dat uitgangspunt zijn ook
angstpatiënten bij ons van harte

welkom. Het zou toch eeuwig zonde
zijn als iemand zijn tanden verliest,
alleen maar omdat hij of zij bang is
voor de tandarts?”
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Lumineers

Niet iedereen is van nature gezegend
met een mooi, witglanzend regelmatig gebit. Ook daarvoor is Tandzorg
Kralingen het juiste adres. Tandarts
Kitty van Luijk: “Juist omdat wij
het houden van eigen tanden zo

belangrijk vinden, bieden wij diverse
|cosmetische behandelingen aan,

waaronder bleken. Maar de ultieme
oplossing voor scheve, verkleurde,
afgebroken of versleten tanden is

Lumineers. Dit is een laag die op de
bestaande tand wordt aangebracht.

Het mooie van Lumineers is dat het
van écht porselein gemaakt is en

daardoor dus een heel natuurlijke
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uitstraling heeft. Andere zeer belang-

Lumineers, dat we er vijf jaar garan-

gen van Lumineers in vrijwel alle

al honderden Lumineers gemaakt

rijk pluspunten zijn dat het aanbrengevallen volledig pijnloos is en dat

de oorspronkelijke tand vrijwel altijd
intact blijft. Het glazuur hoeft niet

te worden geslepen. Uiteraard is het

natuurlijk fijn dat een verdoving ook
niet nodig is.” Hoewel Lumineers
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nog een betrekkelijk nieuw pro-

duct is, heeft Tandzorg Kralingen

al een lange en goede ervaring met
deze manier van gebitsverfraaiing.

tie op geven. Inmiddels hebben we

en dus al vele patiënten blij gemaakt
met een fraaier gebit. Het is gewoon

een schitterend product, dat helemaal
in onze filosofie past. Want of het nu
een controle is of een cosmetische

aanpassing, wij zorgen voor een optimale conditie van het gebit van onze
patiënten. Want mooie tanden zijn
een sieraad voor je gezicht!”

Mujanovic: “Toen Lumineers een jaar
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