
To nie jest jedynie zabieg estetyczny, który poprawia uśmiech. 
Nie jest to tylko kwestia konsultacji i pracy stomatologów, 
wizażystów, kosmetologów czy fryzjerów. To także, a może 

przede wszystkim uwolnienie i wyeksponowanie najlepszych 
cech, które człowiek ma w sobie. To więcej pewności siebie 

i pozytywnych wibracji na co dzień. Pani Małgorzata Mleczak 
z Białej Podlaskiej nie ma wątpliwości, że udział w programie 

pozwolił jej wyjść z własnego cienia.

z własnego cienia
WYJŚĆ 
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Pani Małgorzata poddała się kilku 
zabiegom stomatologicznym, które 
przywróciły jej piękny uśmiech. Mię-
dzy innymi jej górna dwójka wymagała 
leczenia kanałowego. W kilku zębach 
stare wypełnienie było nieszczelne 
i trzeba było je zastąpić nowym.

– W pierwszej kolejności Pani Małgo-
sia została poddana zabiegowi czysz-
czenia zębów. To najważniejszy etap 
leczenia. Wszystkich Pacjentów uczy-
my jak dbać o zdrowie zębów i dziąseł, 
ponieważ ich zaangażowanie i  świa-
domość determinuje trwałość leczenia 
i wpływa na efekty naszej pracy. W na-
stępnej kolejności wybieliliśmy dolne 
zęby , dzięki temu mogłam wykonać 
licówki w  górnym łuku w  jaśniejszym 
kolorze. Pani Małgosia jest piękną, 
młodą kobietą. Do tej pory jej oczy 
przykuwały uwagę. Myślę, że teraz zęby 
stały się kolejnym atrybutem urody – 
mówi dr Barbara Urbanowicz-Śmigiel, 
kierownik zespołu dokonującego Me-
tamorfoz w katowickiej klinice Śmigiel 
Implant Master Clinic.

Braki w  uzębieniu, w  tym górnej 
piątki i  szóstki uzupełnione zostały 

mostem porcelanowym. Z kolei braki 
w  żuchwie uzupełnione zostały im-
plantami.

Na tak przygotowane zęby nałożo-
ne zostały licówki porcelanowe, dzię-
ki którym udało się nie tylko uzyskać 
piękną biel, ale także wyrównać i wy-
dłużyć zęby pani Małgorzaty.

Efekt tych wszystkich zabiegów jest 
bardziej niż zadowalający. Dzięki nim 
bohaterka metamorfoz odzyskała nie 
tylko uśmiech, ale też ogromną pew-
ność siebie.

– W Katowicach urzekła mnie wspa-
niała atmosfera i podejście do pacjen-
ta. Za każdym razem, a byłam w klini-
ce sześć lub siedem razy, otaczali mnie 
przemili ludzie poczynając od pań 
na recepcji, a na właścicielach kliniki, 
pani Barbarze i Tomaszu Śmigiel koń-
cząc. Byłam też zaskoczona. Sądziłam, 
że mogę się spodziewać bolesnych 
odczuć. Okazało się jednak, że nawet 
leczenie kanałowe było całkowicie 
bezstresowe i bezbolesne – opowiada 
pani Małgorzata.

– Dzięki tym zmianom zewnętrz-
nym zmieniło się wiele we mnie. Czu-
ję się dowartościowana, częściej od-
czuwam radosne chwile na co dzień. 
Nabrałam pewności siebie. Zaraz 
po Metamorfozach wielu znajomych 
wręcz mnie nie poznawało, ale wszy-
scy gratulowali tej decyzji. Jestem 
wdzięczna córce, że wysłała moje 
zgłoszenie do programu.

– Tak naprawdę do tego programu 
zgłosiła mnie córka. Początkowo 

byłam przeciwna. Pochodzę 
z małego miasteczka i taka 

zmiana wizerunku to wielka rzecz. 
Nie sądziłam, że przejdę casting 

pozytywnie. Ale tak się stało. Teraz, 
po wszystkim czuję się o wiele lepiej, 
stałam się bardziej otwarta na ludzi 

– mówi Małgorzata Mleczak. 

Pani Małgorzata ma 48 lat. Sa-
motnie wychowała dwójkę dzieci: 
córkę oraz syna. Jej życie nie było 
pasmem usłanym różami. Musia-
ła samodzielnie borykać się z po-
wszednimi problemami, a  także 
zarobić na utrzymanie trzech 
osób. To wszystko spowodowało, 
że trochę zapomniała o sobie. We 
własnej hierarchii spraw ważnych 
zeszła na dalszy plan. Jednak nie 
do końca pogodziła się z  takim 
stanem rzeczy, skoro zdecydowała 
się na udział w ogólnopolskiej akcji 
Metamorfoz z  Claudią –  „Piękno 
jest w  Tobie”. Poddała się między 
innymi zabiegom stomatologicz-
nym w  katowickiej klinice Śmigiel 
Implant Clinic, która jest oficjalnym 
partnerem programu
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Uśmiech  
i pewność siebie

www.facebook.com/smigiel.stomatologia. 
Znajdź nas na Facebooku
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