
Do kliniki Śmigiel Implant Master Clinic w Katowicach musiałam 
przyjeżdżać kilka razy. W żadnym wypadku nie żałuję tych 

podróży z Warszawy. Usta same układają mi się do uśmiechu, 
i to szerokiego, kiedy pomyślę sobie, jak wiele zyskałam 

dzięki tym zabiegom. Udział w Metamorfozach z „Claudią” był 
jedną z najlepszych decyzji w moim życiu – mówi Małgorzata 

Andrzejuk. Czterdziestolatka, mama dwóch córeczek.

jest w Tobie
Piękno 
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Metamorfoza 
pozwoliła pani 

Małgorzacie 
uwieżyć 
w siebie.

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

Zapomniałam o sobie
Pani Małgorzata po urodzeniu 

drugiej córeczki na kilka lat wyłą-
czyła się z  życia zawodowego po-
święcając całkowicie rodzinie. Kiedy 
wreszcie postanowiła powrócić do 
pracy, stwierdziła, że swoim wyglą-
dem różni się od koleżanek z pracy 
i nie jest to różnica działająca na jej 
korzyść. Kiedy w  styczniowym wy-
daniu Claudii pojawiła się informacja 
o castingu do Metamorfoz, bez wa-
hania wysłała swoje zgłoszenie.

– Nie sądziłam, że się zakwalifiku-
ję. Jednak dostałam zaproszenie na 
casting. Tam odbyła się kolejna tura. 
W ogóle sądziłam, że cała akcja po-
lega jedynie na wsparciu ze strony 
wizażysty, profesjonalnego fryzjera. 
Byłam kompletnie zaskoczona, gdy 
usłyszałam, że metamorfozie podda-
ne zostaną także moje zęby, a nawet 
dokonana zostanie korekta wzroku.

Pogodna osoba zasłania usta 
dłonią, ściąga wargi maskując zęby, 
uśmiecha się nieśmiało... Pani Mał-
gorzata jest żywym przykładem, 
że z  wielkimi kompleksami można 
męczyć się przez większą część 
swojego życia. Można żyć w  nie-
świadomości, że te kompleksy są 
do rozwiązania, gdy skorzysta się 

Małgorzata Andrzejuk to kolejna uczestniczka ogólnopolskiej ak-
cji Metamorfoz z  Claudią „Piękno jest w  Tobie”. Jednym z  ważnych 
elementów jej przemiany były zabiegi stomatologiczne wykonane 
w katowickiej klinice Śmigiel Implant Master Clinic, która jest oficjalnym part-
nerem programu. Osobą prowadzącą jej leczenie był współwłaściciel kliniki  
dr Msc Tomasz Śmigiel.

z  pomocy doświadczonych lekarzy. 
Problem pani Gosi zaczął się już 
w  dzieciństwie od złych nawyków. 
Głównym powodem był fakt ssania 
kciuka, co spowodowało niewłaści-
wy rozwój szczęki, odwrócenie linii 
uśmiechu poprzez wypchnięcie zę-
bów. Objawem w tym wypadku jest 
właśnie tzw „odwrócony uśmiech”, 
umieszczanie języka w  przestrzeni 
pomiędzy zębami dolnymi, a  gór-
nymi. W  efekcie człowiek zaczyna 
seplenić. Oprócz tego u  pani Gosi 
wystąpił także problem martwego, 
ciemnego zęba, który niepotrzebnie 
przyciągał uwagę oraz tzw. uśmiech 
dziąsłowy w odcinkach bocznych.

– Leczenie poprzedziliśmy dokładną 
analizą, wykonaniem tomografii stoż-
kowej w celu analizy warunków kost-
nych i  zmian zapalnych wokół mar-

twej ciemnej dwójki – opowiada dr 
Msc Tomasz Śmigiel – Przeprowadzi-
liśmy próbę zmiany proporcji zębów, 
aby lepiej je wyeksponować i odwró-
cić problem nabyty w  dzieciństwie. 
Ta próba pokazała nam wszystkim, 
że to dobry kierunek. Oczywiście ząb 
martwy został wyleczony. Podnieśli-
śmy linię dziąseł. Następnie zęby zo-
stały wybielone. Kropką nad „i” było 
wykonanie trzech licówek pełnocera-
micznych na zęby w  odcinku przed-
nim i  korony na tlenku cyrkonu na 
ząb martwy. Od tego momentu Pani 
Małgosia już nigdy nie będzie musia-
ła się krępować swojego uśmiechu, 
a  swoim pogodnym usposobieniem 
i radością z tej zmiany może dzielić się 
ze wszystkimi wokół błyszcząc swoimi 
odmienionymi zębami.

– Dziś czuję, że jestem atrakcyjną 
kobietą. Odczuwam o wiele większą 
pewność siebie. Moje znajome, ko-
leżanki, chętnie chciałyby w  takiej 
przemianie uczestniczyć, a  panowie 
– co odczuwam na każdym kroku 
–  patrzą na mnie z  zainteresowa-
niem. – stwierdza z uśmiechem pani 
Małgorzata
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