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Maraton de   Estetică Dentară Modernă

Al treilea   Seminar Interna]ional de 

Estetică   Dentară Contemporană

Şapte specialişti de renume in terna]ional vor conferen]ia pentru Dumneavoastră pe tema reabilitării orale estetice:
de la analiza func]ională la restaurarea estetică predictibilă şi stabilă pe termen lung.

Dr. wolfgang Boer
(D)

MU Dr. Petr hajny
(CZ)

Dr. Stefen Koubi
(FR)

CDT hilal Kuday
(TR)

Dr. Dan Pătroi 
(RO)

Dr. Gary Unterbrink
(USA)

CDT Robert Zubak
(SK)

Maraton de Estetică Dentară Modernă

Înscrierea se face on-line pe: 
www.dentaltarget.ro
www.sanident.ro

Informaţii suplimentare: 

0722 431 401

andrea.czimmerman@ivoclarvivadent.com

0720 900 385

marius.gheorghe@sanident.ro
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