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10 ventajas que se logran mejorando la
sonrisa con ortodoncia
La ortodoncia es un tratamiento
cada vez más demandado. No sólo por los niños y adolescentes como hace unos años. Cada vez más
adultos deciden mejorar su sonrisa con la ortodoncia. La ortodoncia es un tratamiento para todas
las edades y 1 de cada 3 pacientes
de ortodoncia es adulto. Con la ortodoncia el paciente mejora su calidad de vida no sólo a nivel estético, si no también en salud, ya que
una mordida con los dientes bien
colocados evita maloclusiones, tensiones mandibulares, desgaste
excesivo de los dientes, etc .. que
pueden derivar en complicaciones severas con el paso del tiempo.
Con la ortodoncia evitas problemas en el futuro y consigues la sonrisa que siempre has deseado.
Mejorará su estética facial ya
que al mejorar la posición de
los dientes el tercio medio facial
aumenta su tono muscular.
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correcto desarrollo de los maxilares.
Mejorará su autoestima. Múltiples estudios demuestran
que una bonita sonrisa aumenta
la confianza y seguridad en uno
mismo.
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Será más sencillo tener una
5
buena higiene dental con los
dientes alineados. Ello redunda en
mejor salud dental.
Mejorará su oclusión de ma6
nera que podrá prevenir múltiples problemas.
Si tiene dolores en la articu7
lación de su mandíbula, los síntomas mejorarán enormemente.
Mejorará la calidad de la mas8
ticación, generando beneficios en el resto del organismo.
Evitará que los dientes se
9
desgasten al estar mal posicionados.

la belleza de suson2 Aumentará
risa.
Reducirá el riesgo de paayu- 10 decer enfermedad perio3 Endarániñosa quey adolescentes
se produzca un dontal.
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Damon: més enllà de l’ortodòncia tradicional

L’ortodòncia del segle XXI a Tarragona
Alba Clínica Dental ofereix el Sistema d’ortodòncia Damon
amb què s’obté un ‘efecte de lifting facial’. Aquest sistema
aconsegueix resultats molt millors que l’ortodòncia convencional. Alba Clínica Dental fa odontologia amiga; els paA Tarragona ja es pot gaudir de l’ortodòncia del segle XXI. Alba Clínica Dental
ofereix el Sistema d’ortodòncia Damon amb
uns resultats molt millors que els de l’ortodòncia convencional. Aquest revolucionari sistema és molt més que una ortodòncia, va molt més enllà d’alinear les dents.
S’endinsa en l’estètica facial tot aconseguint un ‘efecte lifiting’. És un sistema de
baixa fricció amb materials i tècniques
totalment noves que obté uns excel·lents
resultats estètics, molt més enllà de ‘posar les dents rectes’. Amb Damon s’aconsegueix un reequilibri facial (somriures més
amplis i atractius), a banda de la correcció de la posició de les dents. D’aquesta manera millora l’estètica facial i l’aparença és
més agradable i juvenil.
Damon és un sistema molt còmode i no
fa servir aparells auxiliars (com barres
paladars) i els seus brackets són menys visibles i més higiènics que els convencio-

cients són el centre de l’activitat i es tracten com es tracta
un amic; amb cura, proximitat i respecte. L’odontologia
amiga comporta oferir els millors tractaments, com el Sistema Damon .

ABANS

RESULTATS DESPRÉS D’11 VISITES (18 MESOS)
nals. Molt més ràpid que les ortodòncies
tradicionals, el tractament és molt més curt
i requereix menys visites (aproximadament
un 50% menys). Damon és un sistema recomanat per a infants, adolescents i adults.
Amb l’ortodòncia convencional els

Què fa bonic un somriure?
El somriure és el que primer que es veu. Sabem quan un
somriure ens agrada més que un altre, però què fa que un somriure
sigui bonic? No només depèn d’unes dents rectes. Descobreix de
què depèn la bellesa d’un somriure a www.bit.ly/somriure
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dentistes de vegades es veuen obligats a
fer extraccions quan les dents estan apinyades per aconseguir espai. El Sistema
Damon utilitza forces que respecten els
principis biològics, creant espais de forma natural, evitant en la majoria de casos
realitzar extraccions.
L’ampli equip professional d’odontòlegs
especialistes d’Alba Clínica Dental ofereix també tractaments odontològics per
a tota la família (estètica dental, odontopediatria, periodòncia, cirurgia oral i maxil·lofacial i implantologia).

Una sonrisa de la cual estar orgulloso es un beneficio obvio del
tratamiento de ortodoncia.
Las personas que se sienten bien
con su sonrisa tienen más confianza en si mismos y con la gente
que les rodea. No es de extrañar
que los padres quieren dar a sus
hijos las mejores oportunidades
de éxito y que los adultos realicen
tratamientos de ortodoncia por
razones personales, de salud y
profesionales.
Pero más allá de las ventajas cosméticas de tener los dientes alineados, hay importantes beneficios médicos también.
Los dientes y mandíbulas bien
alineados pueden aliviar y prevenir problemas de salud física. Los
dientes bien posicionados son
más fáciles de mantener limpios,
con lo cual retienen menos placa
que es un factor de riesgo para la
enfermedad periodontal y también causante de las temidas caries. Los dientes mal alineados también puede ocasionar un desgaste anormal de las superficies
dentales, dificultades digestivas
por la masticación ineficiente y presión sobre el tejido de la encía y el
hueso que soporta los dientes.

www.albaclinicadental. com
Tel. 977 213775
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Per què Alba Clínica Dental a Tarragona ofereix
el Sistema d’ortodòncia Damon?
Perquè odontologia amiga és oferir els millors tractaments i amb
aquesta ortodòncia aconseguim resultats molt millors que amb l’ortodòncia
convencional. I odontologia amiga és també fer odontologia mínimament invasiva i aquest sistema evita l’extracció de
dents en un 99% dels casos.
Quins són els avantatges d’aquest sistema d’ortodòncia?
En primer lloc, uns resultats més estètics. Més enllà d’aconseguir dents rectes, s’assoleix un somriure més ampli. Es produeixen canvis facials que són clarament observables: els llavis es veuen més gruixuts, més atractius i l’expressió de la cara es rejoveneix.
D’altra banda és un sistema molt més còmode i ràpid que les
ortodòncies tradicionals. El tractament és molt més curt (fins
a 6 mesos menys de durada) i requereix menys visites
(menys de la meitat que l’ortodòncia convencional). Els
brackets Damon són menys visibles que els convencionals,
i més higiènics.
I és més car que els tractaments odontològics tradicionals?
A Alba Clínica Dental oferim el Sistema d’ortodòncia Damon
al mateix preu que l’ortodòncia convencional amb l’objectiu
de facilitar l’accés dels nostres clients a aquesta nova tècnica que comporta claríssims avantatges.

