
 Berbec 21.03 - 20.04   
Vorbești liber și cu sinceritate cu un prieten, co-
leg, apropiat. Îi spui și lucruri pe care nu prea 
și-ar fi dorit să le audă, dar ești convins că aces-
tea îi vor fi de folos, dacă le va înțelege așa cum 
trebuie. Dai dovadă de sinceritate și de răbda-
re. Iar acest lucru chiar este de bun augur. 

Taur 21.04 - 21.05  
Ai o idee de afaceri mai puțin obișnuită și chiar 
se fac glume pe seama ta din această cauză. 
Dar, dacă vei lua hotărârea de a o duce până la 
capăt, tu vei fi cel care va râde la urmă. Ai nevo-
ie doar de răbdare și perseverență. Deci… nu te 
lăsa intimidat de răutățile altora. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Îți faci planuri de viitor, în familie. Indiferent cât 
timp o să-ți ia, ești decis ca, de această dată, să 
le realizezi. Și odată ce decizi ceva, este greu să 
mai fii oprit. Foarte bine. Meriți toate felicitările, 
pentru că rezultatele vor fi extrem de satisfăcă-
toare. Poate mai mult decât te aștepți.  

Rac 22.06 - 22.07   
Încerci să faci rost de bani purtându-te cât de fru-
mos poți cu persoana care te-ar putea ajuta. Nu 
fii sigur că astfel vei obține ceea ce ai nevoie.  
S-ar putea să te pui degeaba într-o situație stân-
jenitoare. Cu partenerul de cuplu petreci zile 
foarte frumoase, care te fac să te simți special.  

Leu 23.07 - 22.08  
Dai dovadă de abilități practice deosebite. 
Reușești să înțelegi repede cum funcționează 
chiar și cele mai sofisticate mecanisme. Poți să 
folosești aceste abilități reparând lucrurile stri-
cate din casă sau făcând pe specialistul la locul 
de muncă. Oricum, totul va fi în avantajul tău. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ai un comportament destul de excentric, așa că 
nimeni nu îndrăznește să facă glume sau comen-
tarii pe seama ta. Dimpotrivă, toți se comportă 
de parcă trăznăile pe care le faci ar fi extrem de 
normale. Ai totuși probleme în chestiunile care 
necesită răbdare. Îți  pierzi cumpătul ușor. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Pui cap la cap mai multe detalii pe care le-ai 
aflat în ultimele zile și reușești să-ți formezi o 
imagine de ansamblu asupra unei chestiuni 
aflate în ceață până nu demult. Problemele fi-
nanciare nu-ți dau liniște. Nu dispera! Rezolva-
rea apare până la sfârșitul săptămânii.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Îți faci planuri în legătură cu modul în care ai pu-
tea să îi determini pe cei din jur să acționeze 
conform dorințelor tale. Dar nu este chiar atât de 
ușor cum pare, nici măcar cu cei mai naivi dintre 
ei. Totuși, stai foarte bine din punctul de vedere 
al stării de dispoziție, lucru care te va ajuta.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Glumele tale au mare succes în aceste zile. Chiar 
și atunci când spui un banc vechi, vei fi perceput 
ca fiind mai amuzant decât marii comici din co-
mediile americane. Faci cunoștințe noi și intri în 
grațiile multor persoane de sex opus, așa că este 
foarte posibil să faci și noi cuceriri. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Persoanele cu care te întâlnești și vorbești în 
aceste zile sunt adevărate exemple de „așa nu“. 
În sinea ta, nu ești absolut deloc de acord cu 
modul lor de a se comporta, dar nu lăsa ca asta 
să se vadă în exterior. Cel puțin, nu deocamdată. 
Înarmează-te cu multă răbdare.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Te pricepi foarte bine să afli secretele altora. Puțin 
șantaj emoțional, atenția încordată și capacitatea 
de a face legăturile mentale necesare îți vor per-
mite să afli până și cele mai ascunse lucruri des-
pre cei din jur. Străduiește-te să folosești în mod 
cât mai constructiv informațiile respective. 

Pești 19.02 - 20.03 
Îți faci mulți prieteni, poate și datorită faptului că, 
pe parcursul săptămânii în curs, vei fi mai mult 
pe drumuri. Vizitând atât de multe locuri, vei 
avea șansa să cunoști o serie de persoane noi, 
foarte plăcute, printre care și unele cu care vei 
avea o colaborare fructuoasă pe termen lung. 
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Luni 19 
3°C | -2°C
Soare, ploaie

Marți 20 
2°C | -5°C
Soare, ploaie

Miercuri 21 
2°C | -1°C
Soare, ploaie

Joi 22 
1°C | -3°C
Soare, ploaie

Vineri 23 
1°C | -4°C
Soare, nori

Sâmbătă 24 
2°C | -6°C
Soare, nori

Duminică 25 
3°C | -5°C
Soare, nori
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P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

ZÂMBET CU BULETINUL

Putem face credit bancar 
și pentru tratamentele 

stomatologice

“Înainte de teamă și de lip-
sa unei educații pentru prevenție, 
în calea unui tratament stomato-
logic stă imposibilitatea de a aco-
peri costurile unor servicii. Oricât 
de mult ai încerca să vii în întâm-
pinarea necesităților prin negocieri 
avantajoase cu furnizorii de mate-
riale și prin oferte constante, moti-
vul este acolo și nu poate fi ignorat. 
Așa a apărut programul Zâmbet cu 
buletinul”,  afirmă dr. Bilal Takouzli, 
medic stomatolog cu competență 
în chirurgie și acționar al clinicilor 
ABC Eurodent. Creditul cu aceas-
tă denumire este disponibil exclusiv 
online și poate fi accesat din shop-
ul ABC Eurodent, singurul shop de 

servicii stomatologice din lume. Li-
mita este de 20.000 de lei, infor-
mează inițiatorii proiectului. 

“Procedura este simplă: fie că 
vine în clinică, unde primește tot 
suportul pentru identificarea nece-
sităților, fie că dorește să facă acest 
demers independent, pacientul se-
lectează produsele și obține o es-

timare de cost, care merge ulteri-
or către bancă. Noutatea vine din 
faptul că pacientul este scutit de 
drumurile până la sucursală și de 
obținerea actelor necesare pentru 
credit. Procedura se face online, iar 
răspunsul vine în două ore. Odată 
aprobat creditul, banca va vira ra-
pid banii în contul clinicii. De aici, 
e și mai simplu: faci programare și 
costurile se scad din valoarea credi-
tului”, spune dr. Cristian Irimia, me-
dic stomatolog cu competență în 
implantologie și acționar al clinicilor 
ABC Eurodent. 

Împrumutul se 
returnează în cinci ani  

Creditul a fost creat de clinici-
le ABC Eurodent în parteneriat cu 
Libra Internet Bank. “Am decis să 
venim în sprijinul românilor care 
se află în imposibilitatea de a aco-
peri serviciile stomatologice nece-
sare, astfel că am răspuns cu en-
tuziasm inițiativei ABC Eurodent de 
a integra soluțiile noastre digitale 
de creditare. Oferta este disponibilă 
atât clienților existenți, cât și celor 
noi, care au la dispoziție până la 60 
de luni pentru a returna împrumu-
tul”, afirmă Octavian Hera, Director 
Marketing & Digital al Libra Inter-
net Bank. Cele mai căutate proce-
duri stomatologice sunt cele prote-
tice, adică montarea coroanelor și 
protezelor dentare, urmate de im-
plantologie. Anul trecut, compara-
tiv cu 2016, numărul românilor ca-
re au ajuns într-un cabinet stoma-
tologic și au plecat de acolo cu cel 
puțin un implant dentar a crescut 
cu aproape 10%. Studiul este re-
alizat pe un eșantion de 2.700 de 
pacienți, predominant din regiunea 
București-Ilfov.

MITURI DESPRE SĂNĂTATEA DANTURII
 ZAHĂRUL ESTE SINGURUL LUCRU CARE CAUZEAZĂ CARIILE  DENTARE  
Deși a devenit un mit, în esență este aproape un fapt.  
”Adevărul este că acidul produs de bacterii în gura ta este cauza cariilor. 
Orice carbohidrat mâncat poate începe acest proces. Acestea includ zahărul, 
orezul, cartofii, pâinea, fructele, dar și legumele”, explică dr. Andra Custura, 
stomatolog în cadrul Clinicii Andra Smile.

 TOATE PLOMBELE TREBUIE ÎNLOCUITE 
”Plombele nu au o termen de expirare, dar depind de lucruri cum ar fi uzura 
dinților și igiena orală. Dacă ai o rutină dentară și te ții de ea ești mai puțin 
susceptibil la a avea probleme, iar plombele tale pot dura mai mult”, adaugă dr. 
Custura.

 DINȚII DISTANȚAȚI SUNT PREDISPUȘI LA CARII  
Distanțele mai mari sunt mai ușor de întreținut. Deci, atât timp cât acestea sunt 
libere de bacterii și sunt mai puțin predispuse la apariția cariilor. Atenție cu 
distanțele mici, totuși! Alimentele se pot bloca acolo, iar cariile pot apărea dacă 
nu sunt curățate adecvat.

Un român care ajunge într-un cabinet stomatologic cheltuie, în 
medie, 1.000 de lei. Valoarea este justificată de complexitatea 
lucrărilor necesare, 7 din 10 pacienţi având nevoie de servicii 
stomatologice laborioase și, într-unul din zece cazuri, de 
restaurare dentară completă, informează specialiștii. În acest 
context, nu este de mirare că lipsa banilor este principalul  
motiv pentru care majoritatea amână vizita la stomatolog.

“Pacientul  este scutit de 
drumuri. Răspunsul vine 
în două ore

Dr. Cristian Irimia
medic stomatolog, acționar al clinicilor 
ABC Eurodent


