














LENTE DE CONTATO DENTAL

entes de contato dental está sendo a técnica 
preferida dos famosos e também tem sido cada vez 
mais procurada pelos pacientes nos consultórios. O 
processo consiste na colocação de pequenas lâminas 
de porcelana na frente dos dentes que pode mudar a 
cor, formato, tamanho, ou comprimento dos dentes 
normais.

Popularmente, o nome lentes de contato é usado 
para denominar as facetas de cerâmicas odontoló-
gicas ultrafinas. Elas possuem, em média, de 0,3 a 
0,5 milímetros. As lentes são comumente utilizadas 
como maneira de dar um novo formato aos dentes 
e sorriso. Além disso, o método pode reparar defei-
tos de coloração e casos de correção de múltiplos 
dentes. Alguns exemplos são os de curvas de sorriso 
invertida, corredor bucal amplo, diastemas e dentes 
curtos.

Vale ressaltar que a indicação para o uso das len-
tes deve ser feita após um exame clínico adequado 
por um profissional habilitado para realizar a técni-
ca. Se o paciente apresentar alguma doença bucal, 
não deve colocar os laminados. Para quem zela por 
uma boa manutenção, hábitos de higiene e consultas 
periódicas ao dentista pode fazer durar 9 anos, ou 
mais, esse tratamento odontológico.

L

Quando falamos em lentes de contato den-
tais, conforto e praticidade são palavras-cha-
ve, pois é um procedimento rápido e prático 
para o paciente, que pode sair feliz exibindo 
seu novo sorriso em apenas algumas sessões! 

mais, esse tratamento odontológico.

Rua Jasmin, 642 - Centro
Corbélia - Paraná

Fone: (45) 3242 3162

 Priscila Brenner 
colocou

as lentes de 
contato dental 

com o 
Dr. Willian Ortega

CRO-PR 23627

1Baixe gratuitamente o app Realidade 
Aumentada Brasil na Apple Store ou 

Google Play

2Aponte o celular ou tablet para a 
imagem abaixo e desfrute!
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Viva essas 
maRRavilhas.

Claude Troisgros
Chef de Cuisine

passaporte3maravilhas.com.br

de desconto*

3o%
Compre e ganhe até

*Promoção válida até 30/04/18 nos atrativos, estacionamentos e outros produtos e serviços. Consulte o regulamento e as condições detalhadas de tarifas e descontos no site.
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Compre o Passaporte Três Maravilhas e ganhe até 
30% de desconto* para visitar a Itaipu Binacional, as 
Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras.
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A INFLUX GARANTE

EM 2 ANOS E MEIO.
O DOMÍNIO DO SEU INGLÊSNÃO SE

ENROLE.

MATRÍCULAS ABERTAS
PARA O SEMI-INTENSIVO

Cascavel: 3O38-2625
Rua Maranhão, 121O - Centro

Inglês e Espanhol

Devido a seu método inovador de 
ensino, a inFlux garante, em 
contrato, o domínio do inglês em 2 
anos e meio, com resultado 
comprovado por uma certificação 
internacional, o TOEIC.

Este é o nosso Compromisso de 
Aprendizado com você.
Venha para a inFlux.
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