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Witamy w klinice Esthetic Dental Clinic doktora Łukasza Podlewskiego. Co po niektórzy na dźwięk słowa
dentysta panikują. Czas z tym skończyć. W naszym gabinecie dentystycznym spotkasz się z miłą obsadą i
bezbolesnymi metodami leczenia zębów. Koszmar związany z leczeniem zębów to już przeszłość . My
zadbamy o Wasz ładny i zdrowy uśmiech łatwo i przyjaźnie . Zapewnimy Wam fachowych lekarzy dentystów
i atrakcyjne ceny leczenia . Odkryj co więcej możemy Ci zaproponować.
W naszych gabinetach stomatologicznych splatamy wysoką jakość usług z miłymi fachowcami w wielu
specjalizacjach stomatologicznych. Na rozwój naszej renomy ma wpływ w szczególności kompletność usług.
U nas masz możliwość odnaleźć niezbędną pomoc w zakresie implantologii, stomatologii piękna, ortodoncji,
endodoncji, protetyki, chirurgii, periodontologii, diagnostyki schorzeń, higienizacji i pedodoncji. Zajmiemy
się uleczaniem dokuczających zębów, poprawą ich wyglądu, leczeniem kanałowym, zakładaniem aparatów
dentystycznych, a także wybielaniem uzębienia . Ponad to specjalizujemy się w usługach w ramach
nowoczesnych koron zębów i uzupełniania ubytków w jamie ustnej . Jesteśmy po prostu praktycznymi
przyjaciółmi Twoich zębów.
 Dbałość o jamę ustną i ochrona jamy ustnej to najwspanialszy prezent jaki możemy sobie dać. Zdrowy i
piękny uśmiech to wizytówka każdego człowieka. Powinniśmy przywiązywać szczególną uwagę do kondycji
naszego uzębienia od najmłodszych lat i kształtować dobre nawyki . Jeśli jednak ból zęba nie pozwala Ci
zasnąć, przyjdź do nas. My rozpoznamy czynniki problemów w jamie ustnej i uleczymy najtrudniejsze
przypadki. O Twoje zęby zadbamy z pasją.
 

Zapraszamy do gabinetów w Toruniu
Gabinet Stomatologiczny Toruń Rubinkowo
ul Heleny Piskorskiej 15
87-100 Toruń
 
Gabinet Stomatologiczny Toruń Centrum
ul Szosa Chełmińska 16
87-100 Toruń

Kategorie
Zdrowie i uroda - Stomatologia
Zdrowie i uroda - Gabinety
Zdrowie i uroda - Uroda
Zdrowie i uroda - Medycyna naturalna
Zdrowie i uroda - Opieka medyczna
Regiony i miasta - Kujawsko-pomorskie - Toruń
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Dentysta toruń, Stomatolog toruń, Gabinet dentystyczny toruń, Ortodonta, Implanty, Wybielanie zębów

Wyróżnione strony
Ortodonta Toruń

Informacje
Numer ID strony: 21876/20967, Status strony: aktywna od 25/02/2019 10:43, Typ strony: wyróżniona od
23/02/2019 02:10, Data dodania: 23/02/2019 02:10, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 4, odsłon: 1196

Page 1 / 1

http://www.url.com.pl/21876
http://edclinic.pl
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda/stomatologia
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda/gabinety
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda/uroda
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda/medycyna_naturalna
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda
http://www.url.com.pl/zdrowie_i_uroda/opieka_medyczna
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta/kujawsko_pomorskie
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta/kujawsko_pomorskie/torun
http://www.url.com.pl/wedlug_domeny
http://www.url.com.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.url.com.pl/dentysta_torun
http://www.url.com.pl/stomatolog_torun
http://www.url.com.pl/gabinet_dentystyczny_torun
http://www.url.com.pl/ortodonta
http://www.url.com.pl/implanty
http://www.url.com.pl/wybielanie_zebow
http://edclinic.pl/lang/pl/zabiegi-stomatologiczne-torun-cennik
http://www.google.pl/search?q=site:http://edclinic.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://edclinic.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://edclinic.pl

