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todos merecem um lindo sorriso e estamos sem-
pre em busca da beleza para melhorar a autoestima.

Quando conhecemos alguém o sorriso é a pri-
meira impressão que deixamos nas pessoas.

Por isso precisamos cuidar da saúde oral com 
muito carinho, primeiramente devemos tratar dos 
problemas de dor, a gengivite, cáries, dentes fal-
tantes com implantes e próteses, cuidar também do 
alinhamento dos dentes sem esquecer-se da parte 
estética dos mesmos.

ção similar ao do laser, porém em baixa concentração. 
este gel é usado em casa por um tempo determinado 
pelo seu dentista.

Os dois clareamentos são eficientes, porém, a la-
ser você já tem um resultado imediato.

alguns dentes são mais difíceis de responder ao 
clareamento, como: dentes com coloração irregular 
ou manchados pela tetraciclina, assim como os den-
tes com grandes restaurações, porém estes dentes 
podem ser submetidos a tratamento estético, como 

por exemplo, a troca das resi-
nas, ou as facetas estéticas nos 
casos mais graves.

Com o passar dos anos, os 
nossos dentes podem escurecer 
ou amarelar naturalmente e o 
clareamento pode mudar total-
mente este processo trazendo 
de volta um sorriso mais branco 
em um rejuvenescimento facial.

ao chegar ao consultório 
você é avaliado para saber se o 
clareamento será eficiente em 
seus dentes e se há algum den-
te que precisará mais do que 
um clareamento. Nesta consul-

ta você recebe toda a orientação necessária para ter os 
seus dentes mais brancos com sucesso.

Melhore sua autoestima ame-se mais, marque a sua 
presença com um lindo sorriso.

Clareamento
Dental

Na odontologia temos o clareamento dental que 
muda a tonalidade dos seus dentes melhorando o 
seu sorriso já na primeira sessão. existem duas téc-
nicas de clareamento, a laser e o caseiro.

Clareamento a laser: atua retirando os pigmen-
tos dos dentes com um gel liberador de oxigênio que 
penetra no esmalte e dentina, quebrando as molécu-
las do pigmento que causam as manchas. este gel é 
ativado pelo laser e imediatamente após a primeira 
sessão você já vê os resultados.

Clareamento caseiro: usa-se um gel com composi-
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