Sorrisos confiantes
geram felicidade!
Felicidade é quando a boca é
pequena demais para o sorriso

Há 24 anos que a MALO CLINIC eleva a Medicina
Dentária a uma Arte. São 24 anos a criar e a recriar
sorrisos. A transformar vidas. A ligação a pessoas
que sempre abraçaram com paixão a sua arte foi
inevitável. Pessoas únicas, íntegras e generosas,
que vivem pela excelência e pela partilha. Que são
um exemplo e uma referência. Pessoas como os
atores Alexandra Lencastre, José Raposo, Paulo
Pires e Sara Matos, o cantor Rui Veloso, o apresentador Manuel Luís Goucha, o Chef Kiko Martins
ou Garrett McNamara, o surfista de ondas
gigantes que colocou a Nazaré nas bocas do
mundo.

criar um sorriso saudável e cativante. Ou apenas
de recriá-lo. E sorrir com confiança para os que
nos rodeiam e para o futuro é uma sensação sem
igual, que todos merecem vivenciar.
Da confiança nasce o amor, a felicidade e a integridade plena. Do acompanhamento em proximidade nascem sorrisos que abrem portas pelo
mundo fora. Sorrisos que desenham relações
intemporais e têm a força de transformar vidas.
Sorrisos que serão recordados para sempre...
Sorrisos como o seu!

São estes os Embaixadores da MALO CLINIC.
Que partilham dos mesmos valores e se identificam com o ADN da marca. Embaixadores da Arte
de Criar Sorrisos! A MALO CLINIC orgulha-se de
os ter a seu lado e de os ouvir dizer: Eu Confio!

24 anos a elevar a
Medicina Dentária
a uma Arte

Porque a confiança é a base de tudo. É um bem
precioso, que só se entrega a quem merece. Ela
nasce de uma sinergia absoluta, de uma enorme

Confiar na MALO CLINIC é confiar na força do seu
sorriso e na Arte de Criar Sorrisos.

entrega de parte a parte. De relações fortes, alimenta-

das pela partilha de valores e conhecimento.
Confiança é imprescindível quando se trata de

maloclinics.com
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