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דבר המנהל הרפואי
"אני והצוות הרפואי במרפאת השיניים
"שנאון" עושים הכול על מנת להמשיך
ולהוביל את תחום רפואת השיניים
באשדוד ,גן יבנה והסביבה .הניסיון,
המומחיות ,הציוד המתקדם והיחס
האישי הם רק חלק ממערך השירות
של המרפאה .אני מזמין גם אתכם
לחייך "שנאון" ולהרגיש את ההבדל".
שלכם,
ד"ר נתן בוקרינסקי
מנהל רפואי-שנאון

דבר המנהלת
"כמדי שנה בחג האור-חנוכה ,אני
גאה להוציא לאור את FREE SMILE
המגזין המקצועי של מרפאת השיניים
שנאון .גם הפעם תוכלו לקרוא על
כל החידושים הרפואיים ,הטיפים
המקצועיים ומסלולי ההנחות
המיוחדים שאנו מציעים לכם .כמיטב
המסורת של מרפאת "שנאון" אנו עומדים לרשותכם בכל
רגע נתון עם חיוך רחב ,כנסו אלינו עוד היום וגם אתם תוכלו
להחזיר את החיוך לפנים"
בברכת חנוכה שמח
אורלי לנקרי-עמוס
מנהלת תדמית וקשרי לקוחות

רוצים ליהנות מהחיוך
הכי מדליק בעיר?
שנאון מעניקה לכם "דמי חנוכה"
על כל טיפולי השיניים
כנסו אלינו במהלך ימי החג ,קבלו הצעת מחיר
למסגרת טיפולים וגם אתם תוכלו ליהנות ממחירים
מדליקים במיוחד

 20%הנחה על כל הצעות
הטיפול שייסגרו
במהלך ימי החג!

משפחה מחייכת חוגגת 5
ם ואתם מרוויחים בגדול!
שני

"משפחה מחייכת" אתם נהנים משירותי רפואת שיניים מתקדמים ואיכותיים.
מחלקת "פרפקט סמייל" בראשותו של ד"ר נתן בוקרינסקי מעניקה לכם את
מיטב הטיפולים והכול בתכנית טיפולים מושלמת לכל המשפחה.
משפחה מחייכת בגלל האיכות

משפחה מחייכת בגלל הניסיון

במסגרת "משפחה מחייכת" אתם נהנים  5שנות פעילות ,למעלה מ 500-משפחות
משירותי רפואת שיניים מתקדמים
מאושרות ומאות טיפולים לכל בני
ואיכותיים .מיטב הרופאים ,מיטב הציוד המשפחה ,הם הניסיון המוכח שעושה את
הרפואי ,מיטב הטיפולים והכול בתכנית ההבדל במסגרת מסלול “משפחה מחייכת” .
טיפולים אחת לכל המשפחה.

משפחה מחייכת בגלל היחס האישי

משפחה מחייכת בגלל המחיר
במסגרת “משפחה מחייכת”
אתם זוכים לשירות  V.I.Pויחס
במסגרת "משפחה מחייכת" אתם
אישי מכל צוות המרפאה ,החל
זכאים להנחות והטבות נוספות על גבי
מצוות המנהלה במקום ועד לרמת
ההנחה הקבועה לאורך כל השנה.
השירות הרפואי מקצועי.
משפחה מחייכת בגלל הערך המוסף!
מרפאת השיניים “שנאון” המפעילה את מסלול “משפחה מחייכת” פעילה קרוב ל30-
שנה ,הניסיון המקצועי לצד המוניטין האיכותי לו אנו זוכים ,הם הערך המוסף שלכם
במסגרת כל טיפול במרפאה!
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שיעניקו לכם חיוך גדול
הקפידו לבקר באופן
סדיר אחת לחצי שנה
אצל רופא השיניים
שלכם ,במקרים
מסוימים מומלץ אף
לבקר אחת לשלושה
חודשים!

לראות
רופא
פעם בחצי
שנה!

קיים קשר ישיר בין המזון
אותו אנחנו מכניסים
לפה לבין איכות ובריאות
השיניים .הימנעו מדברי
מתיקה רבים (כולל שתייה),
הקפידו על תזונה בריאה
ונכונה ,זה טוב גם למשקל
הגוף וגם יעניק לכם חיוך
נפלא לאורך זמן!

האבנית המצטברת על
השיניים גורמת למחלות
חניכיים וריח רע מאזור
הפה ,הקפידו לבצע ניקוי
אבן לפחות פעם בחצי שנה.
במרפאת השיניים "שנאון"
הכנו לכם יופי של סדרת
טיפולים שנתית לניקוי אבן
במחיר משתלם במיוחד!

לצחוק
כל הדרך
ל...

הקפידו
על תזונה
נכונה

ניקוי
אבן

ך מבריק
חיו
מתחיל
מצחצוח
נכון

בחרו במברשת שיניים בעלת
סיבי ניילון ישרים ,מעגליים
ורכים .הקפידו להחליף את
מברשת השיניים כל שלושה
חודשים (או כאשר סיביה
שחוקים) .סדנאות לצחצוח
נכון בחינם,מועברות על ידי
צוות השינניות של שנאון-
שווה לכם לבדוק!
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ה
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לצחוק ו ם הולכים ,הם באים
מחקרי לחייך כמה קפידו
הצחוק ם רבים קוב שיותר,
והנשמה טוב לבריאו עים כי
"שנאון" ! במרפאת ת הלב
ה
הרפואי ה תמצאו את שיניים
ה
להחזי בכיר ביותר צוות
לפנים...ה ר לכם את ה שידאג
חיוך עלינו חיוך
ה
בו עליכם! שימוש

מתכונים מיוחדים לחנוכה

סופגניה  -דלת קלוריות

רוצים להתענג על סופגניה בעלת  200קלוריות
בלבד? הרי לכם המתכון המלא:
מצרכים:
 3כפות סוכר 1 ,כפית אבקת אפיה 5 ,כוסות קמח לבן,
 3כפות שמן תירס ,רביעיית יוגורט (רצוי דל שומן) ,גבינה
לבנה  %5שומן -גביע אחד ,מלח (לפי טעם) 4 ,ביצים.
אופן ההכנה:
מכניסים את כל המצרכים למיקסר או מעבד מזון,
מערבבים הכול יחד במהירות בינונית למשך  3דקות,
מחלקים את הבצק שנוצר ל 4-חלקים שווים ,מרדדים
כל חלק של הבצק לעובי של  2ס"מ ,מכינים
עיגולים באמצעות ספל שתייה ,מחממים
בסיר טיגון עמוק שמן קנולה או שמן
חמניות ,מטגנים את העיגולים שנוצרו
למשך כ 4-דקות משני הצדדים (2
דקות לכל צד) ,מפזרים מעט
אבקת סוכר מעל ומגישים
חם.
בתיאבון!

ספינג' מאפה מרוקאי

רוצים להתענג על מאפה מיוחד לחנוכה? מתכון
מרוקאי אותנטי במיוחד עבורכם:
מצרכים:
ביצה אחת 1 ,כפית מלח 2 ,כפות סוכר 1 ,ק"ג קמח 30 ,גרם
שמרים יבשים ,מים לפי הצורך.
אופן ההכנה:
יש לערבב את הקמח יחד עם הסוכר והשמרים למשך
מספר שניות ( מומלץ לערבב ביד) ,להוסיף לתערובת מלח
בהדרגתיות ותוך כדי ערבוב ,יש להוסיף את הביצה ביחד
עם המים לתוך התערובת תוך כדי בלילת הבצק ,עד לקבלת
בצק דליל.
יש להשאיר את הצק לתפיחה של חצי שעה (ואף יותר תלוי
בטמפרטורת החדר) .לאחר התפיחה יש ללחוץ על הבצק
בכדי להוריד את התפיחה.
להשאיר את הבצק לתפיחה מחודשת ולאחריה לחלק את
הבצק למנות קטנות.
את מנות הבצק יש לטגן בשמן עמוק (מומלץ שמן חמניות
או שמן קנולה) .את הספינג מגישים יחד עם קנקן תה ,דבש
וסוכר.

כור -לעיסת מסטיק (ללא סוכר) יעילה מאוד לאחר כל ארוחה בייחוד לאחר אכילת מאפים ודברי מתיקה!

חשוב לז
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גזרו את הספח ,הגיעו איתו למרפאה וגם אתם תוכלו ליהנות מהמחיר המיוחד
* כפוף לתקנון



₪ 350

מתנה!



לכבוד :טיפול הלבנת שיניים באמצעות LUMA COOL





ברכישה של  5טיפולים במסגרת משפחתית



מבצע מבריק לכל המשפחה
ניקוי אבן ב ₪ 70-בלבד*

 LUMA COOLטיפולי הלבנת שיניים יעילים ומהירים במיוחד!



בתוקף עד  * 31.1.2012כפוף לתקנון המבצע
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בשנאון

חדש פולים מיוחד
י
מסלולגיטלאי +50
ל

Gold smile

מחלקת טיפולי השיניים לגילאי +50
שנאון ,מרפאת השיניים המובילה באזור מעניקה לכם שירות חדש ,ייחודי ומקצועי
מחלקת הטיפולים לגילאי  +50מעמידה לרשותכם את הידע הרפואי רב השנים ,היכולות המקצועיות של
מחלקות המרפאה ואת השירות האישי והבלעדי שלנו!
במסגרת מחלקת הטיפולים המיוחדת לגילאי  +50תוכלו גם אתם ליהנות ממחלקת השתלים הדנטליים
בראשותם של ד"ר טואג אבי ו-ד"ר שלומי לדרמן ,מומחים לכירורגית פה והלסתות ,וממחלקת "פרפקט
סמייל" בראשותו של ד"ר נתן בוקרינסקי -המנהל הרפואי של מרפאת השיניים שנאון.
הידע המקצועי הרב ,הציוד המתקדם והשירות האישי מבטיחים גם לכם

איכות רפואית שאין שני לה!

GOLD SMILE

חדים לגילאי +50

מבצעים מיו

עקירה

 3חינם

50%
הנחה

לתותבת
זמנית
*בסגירת טיפולי
תותבות

טבליות
+ערכת
ניקוי תותבת

מתנה
*בסגירת טיפולי
תותבות

ייעוץ
ובדיקה
חינם!
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