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Z uśmiechem 
bez ograniczeń
Mam duszę dwudziestolatki, ale z zewnątrz 
niestety nie było tego widać. Próbowałam 
różnych zabiegów kosmetycznych na własną 
rękę, jednak żadne nie przyniosły takiego 
efektu, jak ten po metamorfozie! – mówi 
Patrycja Łojewska, kolejna uczestniczka 
metamorfozy Claudii z cyklu „Piękno 
jest w Tobie”. Do Katowic przyjechała aż 
z Poznania, by zmienić coś w sobie. Śmigiel 
Implant Master Clinic jest oficjalnym 
partnerem programu.
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Do pokoju wchodzi rudowłosa, 
na pierwszy rzut oka maksy-
malnie czterdziestoletnia ko-

bieta z szerokim uśmiechem na twarzy. 
Podczas rozmowy można także za-
uważyć, że jest niesamowicie pogodna 
i  wygadana, a  pozytywna energia bije 
od niej na wszystkie strony świata. Jed-
nak nie zawsze tak było!

Stomatologa bałam się od zawsze. 
Strach był ogromny, ale w Śmigiel Implant 
Master Clinic czułam się zupełnie inaczej. 
Mogę powiedzieć, że ta klinika była dla 
mnie objawieniem; pierwszy raz znala-
złam się w  tego typu miejscu, w  którym 
nie czuć było tej całej dentystycznej otocz-
ki. Przemiłe recepcjonistki, designerskie 
wnętrza, zawodowi lekarze – zwłaszcza 
dr Marek Adwent, chirurg implantolog, 
który mnie zaczarował. Kawał doskonałej 
roboty! – chwali Pani Patrycja.

Podczas pierwszego spotkania w  kli-
nice okazało się, że uzębienie Pani Patrycji 
będzie wymagało nie jednego, nie dwóch, 
lecz wielu zabiegów dentystycznych z róż-
nych dziedzin. Problemy, jakie jej do-
tyczyły to m.in. brak kilku zębów, zęby 
starte, ciemne, zniszczone oraz tzw. gum-
my smile – uśmiech dziąsłowy gdzie jest 
zaburzenie równowagi pomiędzy widocz-
nością zębów i nadmiernie uwydatniony-
mi dziąsłami. Zmian do wprowadzenia 
trochę było, co jeszcze bardziej zmobili-
zowało cały zespół do pracy nad nowym, 
pięknym uśmiechem Pani Patrycji.

Metamorfozę zaczęliśmy od najważ-
niejszej rzeczy – regeneracji zaników kost-
nych i  wszczepienia implantów w  miejsce 
brakujących zębów. Następnie przesunęli-
śmy też linię dziąsła, aby je ukryć, a z kolei 
bardziej wyeksponować górne zęby – mówi 
dr Marek Adwent, specjalista chirurgii 
szczękowej i  implantolog z  Śmigiel Im-
plant Master Clinic.

To jeszcze nie był koniec. To dopiero po-
czątek przemiany. Dla lepszego efektu funk-
cjonalnego i estetycznego oraz trwałości im-
plantów, zastosowałem łączniki indywidual-
ne Atlantis. Oprócz tego, że są projektowane 
i produkowane indywidualnie dla konkretne-
go pacjenta w Szwecji, to ze względu na ja-
kość mają wieczystą gwarancję.

„Wisienką na torcie” było przemodelowa-
nie i poprawa estetyki przednich zębów przy 
użyciu precyzyjnie dobranych materiałów 
kompozytowych. Nowy uśmiech gotowy! – 
mówi współwłaściciel Śmigiel Implant Ma-
ster Clinic dr M.Sc.Tomasz Śmigiel.

Delikatność, artyzm i  przemyślana 
konsekwencja działań doktora Tomasza 
Śmigiel mnie ujęła. Metamorfoza była dla 
mnie tak przełomowym wydarzeniem, że 
w dalszym ciągu nie mogę w nią do końca 
uwierzyć! – śmieje się Patrycja Łojewska.

Trzymamy kciuki za Panią Patrycję 
i życzymy jej powodzenia zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak i prywatnym.
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Patrycja Łojewska
44-letnia mieszkanka Poznania. 
Jest szefową działu obsługi klienta 
w  agencji marketingowej. Uwielbia 
tańczyć salsę i tango argentino. Opty-
mistka z pewnością siebie? Teraz tak, 
kiedyś – nie do końca. Powodem do 
kompleksów było uzębienie, które 
w przypadku Pani Patrycji było przy-
czyną kompleksów.


