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Rada eksperta

Uśmiech
proszę

Przed

Po

JESZCZE WIĘKSZE CIACHO
Szpara między jedynkami,
choć teraz jest bardziej zaletą
niż wadą, tak bardzo drażniła
Zaca Efrona, że postanowił ją
ukryć pod licówkami.

Ż

eby wyprostować zęby, a przy okazji pozbyć się przerwy między

ne będą korony albo licówki – mówi doktor Katarzyna Łoza-Sołtyk
z kliniki stomatologicznej Soldent. Te ostatnie stają się prawdziwym
hitem – działają na podobnej zasadzie jak tipsy na paznokcie i fundują
ekspresową metamorfozę uśmiechu. Podobnie zresztą jak zabiegi wy-
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KATE BECKINSALE

jedynkami, zwykle wystarczy aparat ortodontyczny (kosztuje

bielania zębów w gabinecie dentystycznym (1600–2400 zł). (EZP)

112x300

Przed

– Jeśli jednak ząb jest przebarwiony lub ma nierówny kształt, potrzeb-

1/2 pion

– Licówki są nie tylko jednym
ze sposobów na korektę przerwy
– przekonuje dr Katarzyna Łoza-Soltyk.
– Na te cienkie płytki, które przykleja
się do zęba po jego oszlifowaniu, warto
się zdecydować przede wszystkim
wtedy, kiedy trzeba poprawić jego
kolor czy kształt. Niestety, za jedną
trzeba zapłacić od 700 do 1200 zł.

Chcesz mieć uśmiech jak gwiazda
filmowa? Wystarczy, że „trochę” poprawisz
naturę w gabinecie stomatologicznym.

1400–8000 zł). Zwłaszcza że teraz wygląda jak ozdobna biżuteria!
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HOLLYWOODZKI LOOK
Sama twierdzi, że tylko wybieliła zęby, bo
zmusił ją do tego jeden z producentów. Tak
naprawdę Kate Beckinsale skorygowała
też swój dziąsłowy uśmiech – przeszła
operację podnoszenia dziąseł i ma licówki.

WAŻNY SZCZEGÓŁ
Mimo że Catherine
Zeta-Jones miała
białe zęby, i tak
postanowiła
poprawić ich
kolor. A przy okazji
nadać perfekcyjny
kształt.
Specjaliści nie
mają wątpliwości,
że aktorka
zawdzięcza go…
10–12 licówkom,
głównie na
górnych zębach.
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CATHERINE ZETA-JONES

Przed

Z GWIAZDKI W GWIAZDĘ
Miley Cyrus wzięła przykład ze starszych koleżanek
i zafundowała sobie metamorfozę. 19-letnia piosenkarka
nie tylko wybieliła zęby, ale też – jak oceniają specjaliści
– miała operację dziąseł i nosi przynajmniej sześć licówek,
dzięki którym wyrównała i poszerzyła uśmiech.
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ZAC EFRON

Po

AGNIESZKA CHYLIŃSKA

MILEY CYRUS

Przed

SEXY
METAMORFOZA
Jeszcze kilka lat
temu przerwa
między jedynkami
była dla Agnieszki
Chylińskiej
powodem
kompleksów.
Ale piosenkarka
pozbyła się
problemu,
nosząc aparat
ortodontyczny.
Teraz coraz
popularniejsze
jest usuwanie
diastemy
za pomocą
kompozytów
– tych samych,
które stosuje
się przy
wypełnieniach.
To najszybsza
i najtańsza
metoda – kosztuje
200–300 zł.
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