Najnowocześniejszy i najszybciej
rozwijający się system
Firma MIS Implants Technologies należy do światowej czołówki ﬁrm
produkujących implanty. Dziś system implantologiczny MIS oferowany
jest w ponad 60 krajach jako przebadany, sprawdzony, gwarantujący
jakość i bezpieczeństwo prowadzonego leczenia oraz komfort
pacjenta.

UŚMIECH
MARZEŃ

Uśmiech to niewinność i radość młodości.
Uśmiech wzrusza, przywołuje wspomnienia i oczarowuje.
Ty również możesz olśniewać uśmiechem.
I Ty możesz mieć uśmiech marzeń!

Badania naukowe pokazują,
że implanty MIS osiągają jeden
z najwyższych współczynników
osteointegracji (99,71%).*

I NOWOCZESNE
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IMPLANTY
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IMPLANTY
(99,71%)

ZALETY IMPLANTÓW MIS
bezpieczne
komfortowe
ekonomiczne
trwałe i niezawodne
nowoczesne
estetyczne
najczęściej wybierane
nieuszkadzające zdrowych zębów

Implanty stomatologiczne MIS często nie są droższe niż
konwencjonalne zabiegi u dentysty. Jeśli weźmiesz pod
uwagę czas niezbędny do dopasowania protezy lub szkody
wyrządzone sąsiednim zębom przez korony i mosty, okaże
się, że implanty MIS są najbardziej opłacalną i najzdrowszą
metodą odbudowy zębów.
* Badania nad integracją implantów w okresie od 1 do 5 lat po wszczepieniu,
które przeprowadzono na grupie 7340 implantów Seven (MIS).

Implanty stomatologiczne MIS
umożliwią
Ci
nieskrępowane
uśmiechanie się każdego dnia.
Prace protetyczne na implantach
sprawiają, że zęby wyglądają jak
naturalne. Możesz dzięki nim jeść
wszystko, na co przyjdzie Ci ochota,
bez
niedogodności
związanych
z protezami częściowymi, całkowitymi lub brakującymi zębami.
A co najważniejsze: implanty MIS
wyglądają i sprawiają, że czujesz,
jakbyś miał prawdziwe zęby.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają na celu przekazanie jedynie
podstawowej wiedzy na temat implantów stomatologicznych MIS.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leczeniu
implantologicznym oraz możliwościach jego zastosowania w konkretnym
przypadku, skontaktuj się ze swoim lekarzem stomatologiem.

Gwarancja MIS
Wszystkie implanty MIS posiadają dożywotnią gwarancję! Zapytaj o nią
swojego lekarza.

Implanty stomatologiczne MIS to
sprawdzona technologia, która w prosty
i bezpieczny sposób przywróci uśmiech
na Twojej twarzy.

Czy implanty stomatoloiczne MIS
są odpowiednie dla Ciebie?
Implanty stomatologiczne MIS są preferowaną metodą odbudowy brakujących
zębów oraz najskuteczniejszym sposobem
podparcia dla całkowitej lub częściowej
protezy. Setki tysięcy ludzi na całym świecie
używa implantów stomatologicznych ﬁrmy
MIS, aby udoskonalić swój uśmiech i odzyskać
pewność siebie. Twój dentysta może Ci
pomóc ocenić, czy implanty są właściwym
wyborem dla Ciebie.

www.usmiechmarzen.pl
www.facebook.com/usmiechmarzen

ul. Piaskowa 4 lok. U3
01-067 Warszawa
biuro@mispoland.pl
www.mispoland.pl
www.medif.com

ODBUDOWA
POJEDYNCZEGO ZĘBA

ODBUDOWA TRZECH ZĘBÓW
ZA POMOCĄ UZUPEŁNIENIA STAŁEGO
OPARTEGO NA IMPLANTACH MIS

Jeśli musisz zastąpić tylko jeden ząb, implant może
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