
35 31.1.2020   ˆ   ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

ב"מרפאת השן" באשקלון תוכלו למצוא שירותי רפואת שיניים 
מתקדמים, לצד טיפולי אסתטיקה דנטלית שיחזירו לכם את 
החיוך. על כל אלו מנצחת מזי פולאט שהביאה את הסטנדרט 

החדש ברפואת שיניים לאשקלון 

לרופא  סייעת  במקצוע  פולאט,  מזי  בחרה  הצבאי,  שירותה  מאז  עוד 
שיניים. עם שחרורה עבדה מזי במרפאות שיניים של לאומית, צברה ניסיון 
וליוותה לקוחות רבים על כסא הרופא. בשנת 1998 ,בזמן שטיפולי שיניים 
באשקלון התבצעו בדירות חדר של רופאים או בקופות החולים, החליטה 
מזי לפתוח מרפאת שיניים באשקלון בקונספט שטרם נראה בעיר, מתוך 
מטרה להביאה רפואת שיניים בסטנדט גבוה מהמרכז אל הדרום, עם מיטב 
רופאי השיניים, בוגרי הארץ ,חידושים וטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר 
בתחום. כך נפתח המרכז הרפואי לרפואת שיניים בעיר אשקלון. במרוצת 
הידע  מזי,  עם  שיחד  קר,  לחברת  טיפוס  כאב  המרפאה  נמכרה  השנים 
והניסיון שצברה, פתחו מספר מרפאות ברחבי הארץ. מזי שכבר הגיעה 
לנחלתה בתחום, חשבה שהגיע הזמן לנוח - אך הלקוחות חשבו אחרת... 

תוך שיחות בלתי פוסקות, הודעות ובקשות החליטה מזי לרכוש בחזרה 
את מפעל חייה ולהמשיך ולתת שירותים בלתי מתפשרים בניצוחה. ביולי 
האחרון השיבה אליה מזי את כלל פעילות המרפאה אליה, וכעת אפשר 

לחזור ולומר שהיא כאן בשבילכם.
"אני מאמינה שאיכות הטיפול והניסיון הרפואי חשובים", אומרת מזי, "אך 
לצד זאת, חשובה לא פחות גם הדרך שעובר איתי המטופל, הקרבה אליו, 
ההקשבה לו, היחס האישי, אני בהחלט מאמינה ויודעת שכל אלו הם חלק 

בלתי נפרד מהצלחת הטיפול ושביעות הרצון של המטופלים שלי."
 מרפאת השן באשקלון מתמחה במתן שירותי רפואת שיניים מתקדמים 
ואיכותיים, החל מכירורגיית פה ולסת, השתלות שיניים ושתלים דנטליים, 
טיפולי שיניים ביום אחד ואורתודנטיה אחרת. לצד אלו, ניתנים שירותי 
והשלמות,  ציפויים  הלבנת,  כדוגמת:  מתקדמת  דנטלית  אסתטיקה 
סתימות לבנות ועוד. כל אלו, נעשים בסביבה טיפולית מוקפדת, על ידי 
לאפשר  מנת  על  מתקדמים,  וכלים  בטכניקות  ושימוש  הרופאים  מיטב 

לכל לקוח ולקוח לחזור לחייך.

 מרפאת השן – הנחל 1, קניון חוצות, קומה 2, אשקלון. טלפון: 08-6756755.

ך י י ח ם ל י ר ז ו ח

מרפאת השן – הנחל 1, קניון חוצות, קומה 2, אשקלון. טלפון: 08-6756755

תוכן שיווקי


