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Benvolgut/da senyor/a,

 El motiu d'aquesta carta és assabentar-lo/la dels 
avantatges de què gaudirà com a veí/veïna soci/a  
d’ORVEPARD, tant vostè, com la seva família, a l'Institut 
Dental ILERDENT de Lleida.

 Des d’Ilerdent volem facilitar-li una cobertura odontològica 
completa. Per aquest motiu li oferim, inicialment, un taló d'un 
50% de descompte per una HIGIENE DENTAL amb 
ULTRASÒ més tractament de fluor i un DIAGNÒSTIC 
GRATUÏT a partir d’una radiografia bucal realitzada amb el 
nostre aparell TAC 3D, una de les tecnologies més 
innovadores què en disposa la clínica, per avaluar l’estat 
dental dels nostres pacients de forma més ràpida, còmoda 
i fiable.
 
En cas que consideri necessari ampliar aquesta informació, 
restem a la seva disposició per comentar amb més detall 
aquesta iniciativa que li permetrà gaudir d’avantatges 
exclusius.

Miquel Gensana
Director gerent                                 Lleida, juny de 2019

• Consulta/diagnosi d’ortodòncia
• Consulta/diagnosi d’implantologia
• Fotografies d'estudi
• Anàlisi oclusal
• Anestèsia electrònica
• Tallat selectiu
• Revisions i consulta professional
• Models d’estudi d’ortodòncia
• Models d’estudi d’implantologia
• Radiografia d’aleta
• Radiografia oclusal
• Radiografia periapical
• Examen d’urgència  
• Assegurança de trencament de pròtesis

• 10% descompte en la llista de preus
• Prioritat d'atenció a les urgències
• Pagament aplaçat fins a 36 mesos
 sense interessos
• Pàrking Gratuït 
 (a l’edifici Eurofòrum i Av. Blondel)

var ho

Germanetes 2,
5a Planta 
25002 Lleida

Per beneficiar-se de la 
promoció cal entregar el 
taló i reservar hora. El 
cost habitual del servei és 
de 50€.

973 28 11 11
www.ilerdent.com

+ raspall de viatge de regal
higiene dental

El servei inclou:

• Neteja amb ultrasò
• Control de placa
• Poliment a pressió amb bicarbonat
• Poliment amb micromotor
• Abrillantament
• Tractament de fluor

descompte
en higiene dental

25€
i tractament de fluor
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Si no m’has d’utilitzar, regala’m a un familiar.

avantatges 
per a veïns i veïnes,
socis/es i famílies 

serveis especials

prestacions gratuïtes

TAC DENTAL 3D+ diagnòstic GRATUÏTS

PODEU IMPRIMIR I PRESENTAR EL TALÓ I NOTIFICAR QUE SOU SOCI/A D’ORVEPARD QUAN CONCERTEU LA VISITA


