Nova clínica odontológica Bem Estar Bem oferece
tecnologia de ponta e diferenciais no atendimento
A
nova
clínica
odontológica
Bem
Estar
Bem
(www.facebook.com/clinicabemestarbem), que acaba de ser inaugurada no
bairro de Vila Mariana, em São Paulo (SP), destaca-se pelos equipamentos de
última geração - como laser de baixa intensidade, laser LED azul e violeta,
câmera intraoral e sistema DSD (Digital Smile Design) -, entre outros, e por
algumas especializações importantes que o consumidor não encontra na
maioria das demais clínicas do setor.
Comandada pela cirurgiã-dentista Dra. Luciana Requena Ruiz, a clínica Bem
Estar Bem tem experiência, por exemplo, em atuar com Laser Terapêutico em
pacientes pós quimioterapia e radioterapia, em casos de herpes e em pacientes
imunossupremidos. Além disso, a Dra. Luciana também atende pacientes que
requerem atendimento especial, como transplantados, cardiopatas e gestantes.
A clínica ainda realiza terapia fotodinâmica para diminuição de processos
infecciosos, fototerapia ILIB (terapia anti idade com laser) e técnicas de última
geração para clareamento dos dentes com laser e nanotecnologia.
“Nosso foco é prestar um atendimento personalizado num espaço confortável e
acolhedor e oferecer um leque completo de serviços de odontologia com
qualidade e utilizando as mais recentes tecnologias disponíveis na área
dentística”, explica a Dra. Luciana. A clínica ainda oferece tratamentos e
serviços como Implantes, Aparelhos ortodônticos e ortopédicos, Cirurgias,
Próteses, Odontogeriatria, Halitose, Periodontia, Endodontia (canais), Lipo de
papada, Reposição de volume (preenchimento), Bichectomia, Fios de PDO,
Botox e Skinbooster.
A Clínica Bem Estar Bem é especializada em Dentística Estética. “Estudamos a
boca do paciente para aplicar, de forma integrada, um conjunto de
procedimentos odontológicos para preservar e devolver aos seus dentes a sua
integridade estrutural, funcional e estética. Hoje em dia, dentes claros, bem
contornados e alinhados representam o padrão de beleza. Os dentes, portanto,
não têm mais somente a finalidade funcional. O sorriso, uma exclusividade da
raça humana, depende muito de uma estética dental agradável, que resulta
numa boa autoestima”, explica a Dra. Luciana. Técnicas de clareamento,
implantes e facetas de porcelana (pequenas capas de porcelana coladas na face

externa de um ou vários dentes) são alguns dos procedimentos que a clínica
realiza para atingir esse objetivo.
Com 44 anos, a Cirurgiã Dentista Dra. Luciana Requena Ruiz é formada pela
Universidade Paulista, com pós-graduação em Odontologia Hospitalar no
Hospital Israelita Albert Einstein e também em Harmonização Oro Facial na
escola especializada Odonto Partners. A profissional possui cursos de
atualização em Dentística Operatória, Prótese, Dor Orofacial e Diagnóstico,
entre outros. Ela tem grande experiência em saúde pública e gerenciamento de
consultórios sindicais, prestou atendimento em Odonto Móveis, realiza
palestras e também atuou monitorando cirurgias no Hospital Municipal do
Tatuapé e no Hospital Municipal do Campo Limpo.
A clínica Bem Estar Bem funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com
agendamento prévio pelo telefone/whatsapp 94433-1050. A clínica fica na Rua
Vergueiro, 3558 (sala 306), distante apenas 200 metros da estação de metrô
Chácara Klabin, da Linha 5 – Lilás, e conta com estacionamento com manobrista.
São aceitos os convênios Amil Dental e SulAmérica Odonto.

MAIS INFORMAÇÕES
g6 Comunicação Corporativa
Eduardo Sanches (eduardo@g6comunicacao.com.br)
Fones: (11) 5562-2782 e 99305-3328
www.g6comunicacao.com
www.facebook.com/g6comunicacaocorporativa
Outubro de 2018

