**G(T)AN(D)GMAKERS SINDS 1969**
Kunstgebitten - ATZ Tandprothetische
Praktijk te Aalst bestaat dit jaar 40 jaar
Crisis doet 2 x meer kunstgebitten repareren
U kent ze wel, die Tandlabo’s/Tandprothetische
Praktijken. Je hebt ze zowaar in elke grootstad.
Deze tandlabo’s, die uitsluitend voor particulieren werken, krijgen de laatste maanden
uitzonderlijk veel meer prothesedragers over de
vloer. Het is zelfs zo dat men hier dubbele uren
draait. Eén op de vier van de 35- tot 44-jarigen
draagt een gedeeltelijk of volledig kunstgebit en gaat nu op zoek naar
goedkopere, betere en snellere alternatieven om hun uitneembaar gebit te
laten bijstellen. Het is zo dat een goed gerepareerde barst of breuk van een
gebit weer jaren mee kan...
Dit jaar viert het Aalsters Tandlabo Zeshoek de 40ste verjaardag van
zijn tandprothetische praktijk te Aalst. Sinds 1969 gevestigd in de Dirk
Martensstraat en sinds 1999 op de Dendermondse Steenweg 13, maar sinds
kort ook te Lede in de Hoogstraat 35. Als gediplomeerd technicus in de
tandprothese leverde men hier de afgelopen
decennia advies & hulp bij diverse problemen met
kunstgebitten. Waarschijnlijk kent u als
prothesedrager dat gevoel van onzekerheid tijdens
een etentje. Bang dat uw kunstgebit u in de steek
zal laten. De vrees om voluit te lachen of zelfs vrijuit
te praten, laten we nog zwijgen van niezen of zelfs
gapen. Betrapt u zichzelf er soms op dat u zich
hierover teveel zorgen maakt? Voelt u zich beperkt?
In deze tandlabo’s kan men altijd terecht voor
reparaties van gebroken kunstgebitten, losgekomen
tanden, verstevigen van oude protheses of het
reinigen ervan met geluidsgolven... (zie pag. 3 voor
voordeelbon twv A25,-).

AALSTERS TANDLABO ZESHOEK
Dendermondse Steenweg 13.
B-9300 AALST (slechts 5 minuten v/h station en het centrum
van AALST)
www.kunstgebitten.be
VRIJE OPENINGSUREN: maandag tot vrijdag doorlopend van
10.00-14.00 uur
zaterdag van 9.00 u.-12.00 uur
ALLE andere uren na afspraak.
**EXPRESSERVICE VOOR REPARATIE VAN KUNSTGEBITTEN,
KLAAR TERWIJL U WACHT, VOOR AFSPRAAK NOOD- &
DRINGENDE GEVALLEN NA SLUITINGSTIJD

BEL 047580 90 85 of tel. 053 70 15 08.
**Bijhuis; Tandprothetische Praktijk Buyle - Hoogstraat 35 B9340 Lede (dagelijks na afspraak, bel 0475 80 90 85).
DB43/240740D9

