
BULGARIA
04/22 11 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ



сп. QUINTESSENCE BG

 
ИЗБРАНИ СТАТИИ от най-добрите световни автори. 

ПРОТОКОЛИ, представени стъпка по стъпка. 

ТЕХНИКИ, обосновани на най-съвременни тенденции. 

ИЗДАТЕЛСТВО ЗА 

ДЕНТАЛНА М
ЕДИЦИНА

САМО ЗА АБОНАТИ:
БОНУСИ 
 

ИЗБРАНИ КНИГИ НА АНГЛИЙСКИ, 
с промоционални цени

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА КНИГИТЕ, 
ИЗДАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Абонатите за 2023 г. за сп. Quintessence 
могат да четат онлайн всички статии 
на български език, публикувани в списанието 
от 2012 г. до сега.
 

онлайн АБОНАМЕНТ на:  www.infodent.bg или на GSM: 0899103913 

ЧЕТЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ 
И ИЗПОЛЗВАЙТЕ СВОИТЕ БОНУСИ!

АБОНАМЕНТ  

сп. ИНФОДЕНТ

ИЗДАНИЕ С 22-ГОДИШНА ИСТОРИЯ!

Представя КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ и 
възможности за разрешаването им.

4 КНИЖКИ В ГОДИНАТА 

на български език - онлайн + принт
4 КНИЖКИ В ГОДИНАТА 

сп. QUINTESSENCE BG
сп. ИНФОДЕНТ

 KOMБИНИРАН АБОНАМЕНТ  ЦЕНА 

190 ЛВ.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ 

ЗА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНАИРАНО ИЗ

О ДЕНТАЛ
ЗДАНИЕ 

ЛНА МЕДИЦИНА

2/22 I брой 174, година XXII

 издава „ИНФОДЕНТ-БГ“ ООД

 ЦЕНА 20 лв.

СП
ЗА

BULGARIA

02/22 11 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ

BU
LG

A
RI

A
   

0
2

/2
0

2
2

B
0

 ЦЕНА 

80 ЛВ.

 ЦЕНА 

135 ЛВ.

ЦЕН
ИТЕ

 С
А В

АЛИ
ДНИ Д

О 1 
АП

РИ
Л 

20
23

 



  
София, бул. Скобелев 10; тел.: 0894 304 450, 0898 571 739 

www.evgenystefanov.com



BULGARIA

EDITOR-IN CHIEF:  
Rumen Pernishki, DMD

SCIENTIFIC ASSOCIATE EDITOR:  
Mariana Dimova-Gabrovska, Prof. DMD, DSc

CLINICAL ASSOCIATE EDITOR:  
Kiril Dinov, DMD 

MANAGING EDITOR:  
Galya Nacheva

EDITORIAL BOARD: 
Bozhidar Yordanov, Prof. DMD
Carlo Zappala, Prof. DMD
Metodi Abadzhiev, Prof. DMD
Adriana Yovcheva, DMD
Denitza Kafelova, DMD
Ivan Desimirov, DMD
Ivan Minchev, DMD
Ivan Raychev, DMD

ЗЪБОТЕХНИКА
Ivan Bourdjev 
Dimitar Scheremetski 

TRANSLATION:  Rumen Pernishki, DMD
 Ana Kostova, DMD

PREPRESS: Tsetsa Enicherova

PUBLISHER: Infodent-BG Ltd
 representative of  
 Quintessence Publishing

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:  
Д-р Румен Пернишки 

НАУЧЕН РЕДАКТОР:  
Проф. Мариана Димова-Габровска, д.н.

КЛИНИЧЕН РЕДАКТОР:  
Д-р Кирил Динов 

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:  
Галя Начева

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: 
Проф. Божидар Йорданов 
Проф. Карло Запала
Проф. Методи Абаджиев 
Д-р Адриана Йовчева 
Д-р Деница Кафелова
Д-р Иван Десимиров 
Д-р Иван Минчев 
Д-р Иван Райчев 

ЗЪБОТЕХНИКА
Иван Бурджев 
Димитър Шереметски 

ПРЕВОД:  Д-р Румен Пернишки  
 Д-р Ана Костова

ПРЕДПЕЧАТ:  Цеца Еничерова

ИЗДАТЕЛ: Инфодент-БГ ООД
 лицензионен представител на  
 Quintessence Publishing за България

04/22 2022
11 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:  
София 1164, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, ет. 1, офис 4
GSM: 0899103913; e-mail: quintessence@infodent.bg; infodent@infodent.bg
www.infodent.bg  www.dentalbooks.bg

© Copyright by Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin; Publisher: C. W. Haase

Ре дак ци я та на спи са ни е то не но си от го вор ност за съ дър жа ни е то на пуб ли ку ва ни те рек ла ми!

ISSN 2815-3146

Цена: 40 лв.



 
 

за контакти: 0800 900 01  www.axisbulgaria.com



4 QUINTESSENCE BULGARIA  l  година XI  брой 4 2022

kниги 12, 26, 41, 42, 55, 56

СЪДЪРЖАНИЕ 

04/22

възстановявания

16 Работен протокол при директни композитни  Camila S. Sampaio, DDS, MS, PhD
 възстановявания, цифрово направляван  Julia Puppin-Rontani, DDS, MS, PhD 

със софтуер с отворен код и 3D печат  Gustavo Tonolli, DDS, MS
 клинична техника Pablo J. Atria, DDS, MS

възстановявания 

26 Цялостна рехабилитация с композит:  Vinicius F. Lippert 
минимално инвазивен подход при директни  Jonas P. Andrade 

и индиректни възстановявания  Ana M. Spohr 
на силно увредени зъби Marcel F. Kunrath

естетика и функция 

7 Модерни техники за препарация -  Daniel Edelhoff, Univ.-Prof. Dr. med. dent. 
с мисъл към целта M. Oliver Ahlers, Priv.-Doz. Dr. med. dent.

www.dentalbooks.bg 

02 9634543, 0899 103 913
ОNLINE КНИЖАРНИЦА с над 500 заглавия в областта на денталната медицина

ендодонтия 

39 Ускорен оздравителен процес при  Ami Smidt, DMD, MSc, BMedSc 
ендодонтски лекувани зъби с периапикална  David Keinan, DMD, MHA, PhD, BMedSc 
лезия в резултат на ортодонтска екструзия

 оценка и обосновка



www.geistlich-biomaterials.com Example is not shown in real dimensions

Ãðèæàòà çà Âàøèòå  
çúáè è âåíöè å  
èçêëþ÷èòåëíî âàæíà!

WHITENING

DEEP CLEANSING

SENSITIVE

WHITENING

DEEP CLEANSING

SENSITIVE

WHITENING

DEEP CLEANSING

SENSITIVE

ÃÃÃðÃ
çççú
èèèç

Дайте на вашите зъби това, от което се нуждаят! 

Ñìàðò äèçàéí ïðåäñòàâåí  
â íîâàòà ÷åòêà 

TO GO & TO GO WHITENING

Èçáåëâàùà è ïî÷èñòâàùà ñèëà,
àêòèâèðàùà ñå îò âîäàòà 

SONIC GENERATION

ñ øâåéöàðñêà ÷åòêà çà çúáè Edel+White

Съчетава ефективна технология, иновативен Conex HD® с  
дълбоко почистващо действие и безпрецедентно удобна дръжка. 
Иновативният дизайн на дръжката гарантира точното налягане,  
за да се предпазят зъбите и венците от прекомерно изтриване.

×åòêàòà çà çúáè, êîÿòî å íîìèíèðàíà çà  
ìåæäóíàðîäíè íàãðàäè çà äèçàéí è e ñ óíèêàëåí ñòèë!

София, ул. Прелом 8; тел.: 02 9719838; 0878376679

e-mail: office@romy-dent.com www.romy-dent.com



ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ  
С ФЕЛДШПАТНА КЕРАМИКА –  
ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ
ВОДЕЩ КУРСА: Димитър ШЕРЕМЕТСКИ

8-9 АПРИЛ 2023 г.

БРОЙ УЧАСТНИЦИ: 7
Място на провеждане –  
лаборатория Шереметски дентал  
ул. “Родопски извор“ 95 

ТАКСА УЧАСТИЕ – 1350 лв.

ПРОГРАМА 

ТЕОРИЯ 
Ще бъдат презентирани отделните етапи на 
изработването на порцеланови фасети

ПРАКТИКА  
На курса ще се запознаете с пълния протокол  
за изработване на порцеланови фасети на горни 
фронтални зъби от фелдшпатна керамика. 

- Индикации.

- Подготовка на модела.

- Дублиране на работните пънчета.

- Подготовка на работните пънчета за  
поставяне на фелдшпатния порцелан.

- Нанасяне.

- Съвети и трикове за изработване на  
фасети с контролиране на Value и Chromе.

УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ ИЗРАБОТЯТ  

2 фасети на горни фронтални зъби. 

Ако желаете да изработвате порцеланови фасети и 
да постигате дългосрочни резултати без да имате 
проблеми и чипинги, то това е вашият курс. 

ЗА ЗАПИСАНE И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 0885807675 

За записан се смята участник, който е направил плащането. 



7

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ

Daniel EDELHOFF
Univ.-Prof. Dr. med. 
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Резюме: 
Денталните препарационни протоколи претърпяха значителна промяна в резултат 
на използването на адхезивни техники в комбинация с възстановителни материали 
с естествен зъбен цвят. Днес, все по често се прилагат минимално инвазивни под-
ходи, ориентирани най-вече спрямо дефекта, вместо отнемащи и инвазивни препа-
рационни техники с цел механично задържане на конструкциите чрез класически 
цименти. При наличие на загуби на твърди зъбни тъкани, съвременните модерни 
концепции за лечение преимуществено дават възможност за използване на адити-
вен подход, с който се постига възстановяване на функцията и естетиката на 
минимална биологична цена. Определянето на целта на лечението чрез диагности-
чен моделаж позволява максимално ограничаване обема на отнеманите здрави зъбни 
тъкани по време на препарирането. Освен това голямата якост на съвременните 
възстановителни материали с естествен зъбен цвят води до намаляване на тех-
нологичната дебелина на конструкцията, което също запазва зъбните тъкани на 
подлежащите на възстановяване зъби. Статията прави преглед на модерните 
препарационни техники в различните области на възстановителната дентална 
медицина, от фасетите от силикатна керамика до конвенционалния мост от цирко-
ниев оксид.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: чиста керамика, диагностичен моделаж, избор на материал, 
препарационни техники, фасети, оклузален онлей, корона, 
адхезивен мост, конвенционален мост

Модерни техники  
за препарация -  
с мисъл към целта

Въведение
Препарационните техники са съобразени с изискванията за приложение на използваните 
възстановителни материали и цименти за създаване на препарационни форми. Новите 
възстановителни и фиксиращи материали с естествен зъбен цвят позволяват про-
мени в техниките на препариране.

В действителност модерните препарационни протоколи водят своето начало още 
от въвеждането на техниката на ецване от Buonocore през средата на 50-те години 
на миналия век, както и от почти едновременното развитие на фиксиращите мате-
риали на базата на Bisphenol A Glycidylmethacrylate (Bis-GMA) от Bowen и съпътства-



ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ

Превод: д-р Румен Пернишки

VENEER: FANTASY. RISK. SUCCESS

Veneers is not a book to impress, but a book to teach, wherein the author’s deep knowledge of the foundations of 

dentistry is revealed. The need to carry out adequate diagnoses that consider functional aspects fundamental to 

achieving success in this compromised type of treatment is emphasized. The book answers a number of questions: 

Is veneering a challenge? What do you need to have a predictable key to success in your workshop? And – What 

did I have to learn and remember well, after an era of uncertainty, trials, and material choices, to treat this therapy as 

an ordinary but demanding clinical procedure? Through detailed clinical cases, this book shows when veneers are 

indicated, when to avoid them, what risks lie in wait, how to prepare the teeth, what type of materials to use, and how to 

proceed with cementation. It also shows where this type of treatment is going in the future, with the incorporation of the 

digital workflow. This book is a must for clinicians dedicated to esthetic restorative dentistry.

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0899 103 913 

автор: Maciej Zarow; Walter Devoto; Margarida Henrique; 
 Louis Hardan; Marco Nicastro; Daniele Rondoni

издателство: QP Deutschland, 2022
Книга с твърди корици, 19 видеа, 352 страници, 1526 изображения 
език: английски
раздели: Restorative Dentistry, Esthetic DentistryЦена: 296 

CONTENTS

Chapter 01. Why Veneers?

Chapter 02. Porcelain Veneers – Yes or No?

Chapter 03. Planning Veneers

Chapter 04. Dental Morphology

Chapter 05. Photography Communication

Chapter 06. Preparation – Impression – Provisional Veneers

Chapter 07. Veneers Cementation

Chapter 08. Atlas of Clinical Procedures

Chapter 09. Minimally Invasive Veneers or No-Prep Veneers?

Chapter 10+ Digital Veneers
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с безкомпромисно немско качество
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ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Camila S. SAMPAIO, 
DDS, MS, PhD
Assistant Professor, 

Department of Biomaterials, 

University de los Andes, 

Santiago, Chile

Julia Puppin-RONTANI, 
DDS, MS, PhD
Department of Restorative 

Dentistry, Dental Materials 

Area, State University of 

Campinas, UNICAMP, 

Piracicaba, Brazil

Gustavo TONOLLI, 
DDS, MS
Private Clinician, Piracicaba, 

SP, Brazil

Pablo J. ATRIA, DDS, 
MS
Assistant Professor, 

Department of Biomaterials, 

University de los Andes, 

Santiago, Chile; and Program 

of Digital Dentistry and 3D 

Technologies, University 

Finis Terrae, Santiago, Chile

Резюме: 
Цел: Представяне на опростен протокол за изработване на дигитален восъчен про-
ект със софтуер с отворен код за клинично приложение при директни възстановя-
вания от композитен материал.

Доклад: Описаната клинична техника представлява опростен и предвидим начин за 
изработване на директни композитни възстановявания с помощта на дигитален 
моделаж, изработен със софтуер с отворен код. Той използва библиотека със зъби с 
отворен код за възстановяване на усмивката, по-специално на зъбите, които са с 
изтриване поради парафункция и са възстановени с директни композитни възстано-
вявания. 

Изводи: В този случай, благодарение на използваната технология са получени бързи, 
достъпни и точни резултати. Освен това има възможност за съхраняване на циф-
рови файлове, спестявайки материал, време и пространство, което позволява 
идентично възпроизвеждане на създаденото по всяко време. (Quintessence Int 2021; 
52: 104–110; doi: 10.3290/j.qi.a45426

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: 3D печат, композитен материал, дигитална дентална медицина, 
дигитален восъчен моделаж, директно възстановяване,  
восъчен моделаж

Работен протокол при 
директни композитни 
възстановявания, цифрово 
направляван със софтуер с 
отворен код и 3D печат
клинична техника

Днес, естетичните възстановявания са предпочитани от пациентите. Затова и една 
от основните цели на всяка дентална практикa е подобряването на естетиката. Въз-
становяванията, трябва така да са изработени, че да се сливат с околните тъкани, и 
да са в хармония с тях като същевременно е необходимо да се избягва ненужно препа-
риране.1-3 За постигане на поставените цели трябва да се направи точна диагноза, и да 
се изработи правилен лечебен план.



Цена: 720 

MUCOGINGIVAL  
ESTHETIC SURGERY  
AROUND IMPLANTS

This book masterfully illustrates the importance of soft tissues 

for the esthetic and functional success of implants. The authors 

trace their paths for each clinical scenario step by step and share 

how to master the technical management of the periodontal 

tissues. The proposed treatments combine innovative and 

traditional solutions to tackle every situation, including 

"impossible" clinical cases. This work represents an undisputed 

point of reference for peri-implant soft tissue surgery and offers a 

guided journey between biology, esthetics, and surgery.

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0899 103 913 
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издателство: QP Italy, 2022
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ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Цялостна рехабилитация  
с композит: минимално 
инвазивен подход при 
директни и индиректни 
възстановявания на силно 
увредени зъби

Vinicius F. LIPPERT
Associate Professor, 

Department of Restorative 

Dentistry, School of Health 

and Life Sciences, Pontifical 

Catholic University of Rio 

Grande do Sul (PUCRS), 

Porto Alegre, RS, Brazil

Jonas P. ANDRADE
Associate Clinical 

Researcher, Department of 

Restorative Dentistry, School 

of Health and Life Sciences, 

Pontifical Catholic University 

of Rio Grande do Sul 

(PUCRS), Porto Alegre,  

RS, Brazil

Ana M. SPOHR
Professor, Department of 

Restorative Dentistry, School 

of Health and Life Sciences, 

Pontifical Catholic University 

of Rio Grande do Sul 

(PUCRS), Porto Alegre, RS, 

Brazil

Marcel F. KUNRATH
Associate Researcher,  

Post-Graduate Program of 

Dentistry, School of Health 

and Life Sciences, Pontifical 

Catholic University of Rio 

Grande do Sul (PUCRS), 

Porto Alegre, RS, Brazil; and 

Postdoctoral Researcher, 

Department of Biomaterials, 

Institute of Clinical Sciences, 

The Sahlgrenska Academy at 

University of Gothenburg, 

Gothenburg, Sweden

Резюме: 
Възстановяването на зъби с изразено изтриване е голямо предизвикателство за 
практикуващите лекари по дентална медицина. Днес са налични различни видове  
материали и техники за възстановяване, което дава възможност за избор и позво-
лява да не се прилага само един подход за постигане на желания резултат. В този 
клиничен доклад е представена цялостна орална рехабилитация с композитни мате-
риали с помощта на техниката с депрограмeр на Lucia Jig, техниката Willis и изра-
ботване на диагностичен восъчен проект за корекция на вертикалния размер на 
оклузията. Постигнато е значително клинично подобрение с възстановяване на 
функцията, естетиката и увеличаване на вертикалния размер на оклузията чрез 
планираното лечение. То има за цел запазване на естествените зъбни тъкани чрез 
прилагане на композитни материали вместо керамика, създаване на отлични усло-
вия за пациента за контрол след лечението и удължаване на дълготрайността с 
правилно назначени посещения за проследяване. Млади пациенти с прекомерно 
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изтриване на зъбите и загуба на вертикален размер не трябва да се подлагат директно на лечение с 
керамика и препариране на зъбите за цели корони. Оралната рехабилитация с използване на композити, 
директно или индиректно, позволява възстановяване на функцията и естетиката при намалени финан-
сови инвестиции. (Quintessence Int 2022;53:824–831; doi: 10.3290/j.qi.b3315033) 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: директни композитни възстановявания, естетика, индиректни композитни 
възстановявания, оклузия, орална рехабилитация 
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This book presents useful tips and strategies on how to 

integrate aligner orthodontics successfully into clinical 

practice, whether outsourced or with in-office aligner 

treatment. This second edition sees the authors review 

the diagnostic protocols and the biomechanics of aligners 

before presenting aligner orthodontics protocols. Supported 

by accompanying case documentation, the discussion of 

each malocclusion includes information on the associated 

symptoms, the rationale behind the selected treatment 

approaches, and the various outcomes achieved. The 

separation into sections on each malocclusion helps patients 

and clinicians in deciding whether this system can provide 

optimal treatment outcomes for a particular clinical situation. 

This is a practical manual for any clinician interested in the 

treatment modality of aligner orthodontics.
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СЪДЪРЖАНИЕ 

Chapter 1. Physiology and functional neuroanatomy of the temporomandibular system and musculoskeletal system
Chapter 2. Biomechanical aspects of tooth movement with aligners
Chapter 3. Diagnostics
Chapter 4. Treatment planning and treatment with aligners
Chapter 5. Treatment of different malocclusions with different aligner systems
Chapter 6. Advantages of aligner orthodontics
Chapter 7. Avoid global warming and plastic waste

WITH CONTRIBUTIONS FROM:

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0898452685

Цена: 496 

КНИГИ



39

ЕНДОДОНТИЯ

Ami SMIDT, DMD, 
MSc, BMedSc
Professor in Prosthodontics, 

Department of Prosth-

odontics, The Hebrew 

University – Hadassah 

School of Dental Medicine, 

Jerusalem, Israel

David KEINAN, DMD, 
MHA, PhD, BMedSc
Clinical Instructor, 

Department of Endodontics, 

The Hebrew University – 

Hadassah School of Dental 

Medicine, Jerusalem, Israel; 

Head, Department of 

Endodontics, School of 

Graduate Dental Students, 

Rambam Health Care 

Campus, Haifa, Israel

Резюме: 
Разрешаването на проблем с периапикална пародонтална лезия, установена на рент-
генографско изследване, може да отнеме година или повече. Известно е, че орто-
донтското преместване има положителен ефект върху топографията и морфоло-
гията на костта. В литературата липсва информация за ефекта на ортодонтското 
преместване върху скоростта на оздравителния процес периапикално след ендо-
донтско лечение на коренови канали. 

Целта на този доклад е да представи ортодонтско екструдиране на корен при слу-
чаи с периапикална лезия, където са изключени други варианти. Представени са три 
случая с ендодонтски лекувани зъби с периапикална лезия. Във всеки един от случаи-
те ортодонтската екструзия дава като резултат оздравяване в периапикалната 
среда към предвидима възможност за изработване на коронка или замяна на безна-
дежден зъб по-безопасно с корона с опора върху имплант. Във всички представени 
случаи са демонстрирани рентгенографски находки на оздравителен процес за отно-
сително кратко време, следващи екструзивно ортодонтско преместване без кли-
нична чувствителност при перкусия или пародонтални джобове.

В заключение, ендодонтски лекувани зъби с периапикална лезия и ортодонтска екстру-
зия показват положителни рентгенографски признаци на по-бързо оздравяване, заедно 
с отсъствие на клинични симптоми на болка и подвижност, и положителен ефект на 
ниво маргинална кост и меки тъкани. Този доклад може да помогне за клинично решение 
при прилагане на вертикални екструзивни сили върху компрометирани ендодонтски 
лекувани зъби с периапикална лезия. Признаци на оздравяване могат да се наблюдават 
в рамките на по-кратък период от време, което води до по-добра прогноза за проте-
тичната фаза. (Quintessence Int 2022; 53: 16–22; doi: 10.3290/j.qi.b2091197)

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: зъбен имплант, ендодонтски лекувани зъби, форсиран пробив,  
замяна с имплант, имплантна ложа, ортодонтска екструзия, 
периапикална лезия, рентгенографии, коренова резорбция

Ускорен оздравителен процес 
при ендодонтски лекувани 
зъби с периапикална лезия  
в резултат на ортодонтска 
екструзия
оценка и обосновка
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Цена: 168 

Книгата "Морфология на природата" дава инструкции 
за постигане на хармония в зъбните възстановявания, 
използвайки за модел естественото съзъбие.  
В нея подробно е разгледана морфологията на 
единични зъби и подреждането им в зъбна редица.

Задълбоченото разбиране на морфологията е богатство,  
което високо се цени и използва далеч отвъд границите на  
вечно променящите се техники и материали.

Нарасналата популярност на директните и полудиректните възстановявания във фронта прави 
тази книга незаменим източник на информация както за зъболекарите, така и за зъботехниците.

Всеки зъболекар, работещ върху предни зъби или зъботехник, изработващ възстановявания 
във фронта ще има огромна полза от книгата "Морфология на природата", а нейната 
неподвластност на времето я превръща в полезен пътеводител за много години напред.

автор: Шигео Катаока, Йошими Нишимура  

издадена: 1-во издание на български език, 2016
раздели: Зъботехника, Протетика 
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Вие работите всеки ден и за да изпълнявате някои манипулации понякога заемате неправилна стойка.  
Това може да доведе до болки в скелетно–мускулната система и ставите.  

Често се чувствате уморени и Ви липсва енергия. 

В ТЕЗИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ  
НА НАНОТЕХНОЛОГИЯТА TaoPatch 

"Бъдещата медицина ще бъде медицината на честотите"
Алберт Айнщайн 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.taopatch.bg
GSM: 0899103913 

За да може да прилагате Таопач се запишете на ОСНОВЕН КУРС 
и заедно с двудневното обучението ще получите 1 кутийка апликатори, 
за да се убедите сами в тяхното действие!

Апликаторите Таопач са медицинско изделие, което 
подобрява лечението на  темпоромандибуларната става, 
колянната и тазобедрената. Те подобряват стойката 
и увеличават диапазона на движение. Апликаторите 
излъчват фотони. Различните видове  са заредени с 
различни дължини на вълните.

Това медицинско изделие помага на организма да се 
възстанови от физически, психически и емоционален 
дисбаланс по естествен начин като използва древните 
практики на китайската медицина, комбинирани с 
модерни нанотехнологии.

СРОК НА ГОДНОСТ - 30 месеца. 

Ако вече сте използвали 
апликаторите и се чувствате добре, 
нямате нужда от тях, то може  
да ги предоставите на Ваш близък. 
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