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Szanowni Państwo,
Drodzy Pacjenci,

 
Zapraszam do zapoznania się  
z wyjątkowym projektem, który 
mam przyjemność współtworzyć  
z redakcją programu śniadanio-
wego Dzień Dobry TVN - Meta-
morfozy. To niezwykły program, 
za sprawą którego udało się nam 
odmienić nie jedno życie- brzmi to 
może górnolotnie, ale historie, 
które znajdziecie w tym wydaw-
nictwie są potwierdzeniem moich 

słów.

Poznajcie historię trzynastu  
bohaterek projektu Metamorfozy 
i zmian jakim poddaliśmy ich 

uzębienie.

Na piękny i doskonały 
uśmiech zasługuje każdy  

z nas.

dr Dżulietta Kiworkowa





~

Aleksandra Bogucka
(lat 33) 

„Ostatnia deska ratunku”, tym dla Pani Aleksandry  był udział w projekcie 
Metamorfozy. Pacjentka zgłosiła się do kliniki ze zdiagnozowaną 
anoreksją. Ta kompletnie wyniszczyła ją psychicznie i fizycznie. Absolutny 
brak akceptacji i pewności siebie doprowadził do początków depresji.  
Zamknięta w sobie , bez uśmiechu, szara i wyniszczona przez chorobę 
kobieta, zdecydowała się dosłownie w ostatniej chwili na walkę o siebie.  
Jej uzębienie wymagało gruntownego i kompleksowego leczenia. Pacjentka 
praktycznie nie miała szkliwa na zębach, co dodatkowo pogłębiało jej i tak 
trudny stan.  Zmiany jakim poddała się w naszej klinice zupełnie odmieniły 
Panią Aleksandrę, a program pozwolił na pokazanie innym kobietom, że 

warto walczyć o siebie.

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja
• podniesienie zwarcia 
• ekstrakcja pozostałości korzeniowych 
• leczenie zachowawcze wg wskazań; estetyka uzębienia w odcinku przednim 
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Małgorzata Chapska 
(lat 39) 

Przykład „matki – polki”, która każdego dnia z pełnym zaangażowaniem 
poświęcała się dla domu i rodziny. Żona i matka pięciorga dzieci. 
Koncentrując się na bliskich zaniedbała siebie i swoje  zęby. Pani Małgorzata 
trafiła do nas w opłakanym stanie. Jej problemem była m.in. : zawansowana 
paradontoza, a w konsekwencji krwawiące dziąsła. Ból i trudność przy ich 
czyszczeniu spowodował, że przestała je należycie pielęgnować. Mimo, że 
u kobiety uśmiech to podstawa, Pani Małgorzata przestała się uśmiechać. 
Po unikalnej autorskiej kuracji przeciwko paradontozie wykonanej przez  
dr Kiworkową, dziąsła przestały krwawić. Ponadto uczestniczce 
metamorfoz wymieniono wszystkie wypełnienia oraz założono aparat 
ortodontyczny. Udział w projekcie Metamorfozy odmienił życie Pani 
Małgorzaty o 180 stopni. Dość powiedzieć, że po zakończonym leczeniu 

dostała propozycję zagrania w filmie. 

W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja
• ekstrakcje zębów 14, 24, 34, 44 
• leczenie zachowawcze
• leczenie ortodontyczne aparatem stałym 
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Bożena Korytek
(lat 33) 

Pani Bożena mieszka pod Warszawą wraz z mężem i dwoma synami. Zanim 
urodziła dzieci dbała o siebie. Po porodzie zajęła się wychowaniem synów, 
prowadzeniem i urządzaniem nowo zakupionego mieszkania, zupełnie 
zapominając przy tym o sobie i swoich potrzebach. Pani Bożena od 
dzieciństwa miała kompleks zębów – jak sama przyznała podczas jednej  
z wizyt, nigdy szczególnie o nie nie dbała. Metamorfozę w naszej klinice 
zawdzięcza siostrzenicy. To ona pomogła odmienić jej uśmiech. Zanim jednak 
to się stało nasi specjaliści mieli pełne ręce roboty. Problemem Pani Bożeny 
było przyzębie, krwawiące dziąsła, brzydki zapach z ust oraz przesunięta 
linia pośrodkowa, którą na etapie leczenia udało się odtworzyć dzięki 
uzupełnieniom protetycznym. Dziś Pani Bożena uśmiecha się i żyje pełnią 
rodzinnego życia. Po skończonej metamorfozie obiecała nam, że już nigdy 

nie zapomni o sobie… trzymamy za słowo.

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja + kuracja dr Kiworkowej przeciwko paradontozie
• leczenie zachowawcze - wymiana wypełnień 
• ekstrakcja pozostałości korzeniowych
• korony tymczasowe 
• przygotowane endodontyczne zębów do leczenia protetycznego 
• leczenie protetyczne
• korekta linii dziąsła - koagulacja 
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Wiesława Kowalska
(lat 50) 

W każdym wieku zasługujemy na bycie atrakcyjnym i pięknym. Pani Wiesława 
jest tego najlepszym przykładem. Po wielu latach związku z mężem 
alkoholikiem, postanowiła zakończyć  toksyczną relację – rozwiodła się. 
Wzięła sprawy w swoje ręce i postawiła na siebie. Do programu zgłosiła 
ją Karolina, jej córka. W liście zgłaszającym mamę do cyklu metamorfozy 
napisała, że żadna z klinik stomatologicznych nie chce podjąć się jej 
leczenia. Problemem Pani Wiesławy było przyzębie, próchnica, brak dwójki 
oraz brak odcinków bocznych zębów. Wszystko to powodowało, że 
gryzienie było możliwe jedynie przednimi zębami. Pani Wiesława przeszła 
długi proces leczenia, którego rezultaty przerosły oczekiwania zarówno 
pacjentki, jak i córki Karoliny. Dziś to zupełnie inna kobieta, zresztą 

zobaczcie Państwo sami…
 

W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia 
• higienizacja + kuracja
• leczenie endodontyczne 
• korekta dziąsła – koagulacja 
• ekstrakcje zębów 
• zdjęcie starego mostu; ostateczna praca protetyczna w postaci koron 

protetycznych na stali  16-26, 35, 34, 44, 45 + protezy szkieletowe na 
prowadnicach
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Joanna Kwapisińska 
(lat 38) 

Pani Joanna to matka trójki dzieci. Pracowała głównie w domu, albo  
w biurze… na zapleczu. Pani Joanna wstydziła się ludzi. Zakompleksiona, 
niepewna z ciągnącym się przez całe życie kompleksem uzębienia - w wieku 
2 lat w wyniku nieszczęśliwego wypadku załamała szczękę. To wydarzenie 
odbiło się na stanie zębów, także stałych. Pacjentka zgłosiła się do klinki 
z bardzo krótkimi zębami, z przebarwieniami, brzydką diastemą, oraz 
problemami z przyzębiem. Po leczeniu przestała być skryta, bo tak naprawdę 
nigdy taka nie była… Dziś uśmiech nie schodzi z jej twarzy, uśmiechamy się 
także my, bo dzięki Metamorfozom udało się odmienić los kolejnej osoby. 

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja + kuracja
• leczenie kanałowe 
• ekstrakcji pozostałości korzeniowych
• elementy leczenia orto - zamknięcie szpar zębowych - diastema
• korekta dziąsła - koagulacja
• korony tymczasowe
• wybielanie
• leczenie zachowawcze
• szyna relaksacyjna
• ostateczne korony porcelanowe na stali 17-22, 35-45
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Iwona Kozłowska 
(lat 43) 

Manager jednej z firm z branży finansowo – ubezpieczeniowej. Postawą jej 
pracy stanowią kontakty z klientami, a tu wiadomo, że liczy się wygląd. 
Udręką Pani Iwony był bruksizm (zgrzytanie zębami) oraz starte dolne 
zęby. W przeszłości Pani Iwona parokrotnie poddawała się zabiegowi 
wypełnienia, niestety poprzez złe prowadzenie kuracji, kompozyty nie 
trzymały się i wszystko powracało do punktu wyjścia.  Z powodu złego 
wyglądu i żółtych zębów, Pani Iwona zaczęła mieć problemy z pracą, jej 
pozycja w firmie zaczęła słabnąć.  Metamorfozy pozbawiły ją wszelkich 

kompleksów. Dziś jest pewna siebie, efektywna i przedsiębiorcza. 

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja
• po wybielaniu zębów (wyjściowy kolor C3/D4) wymiana wszystkich 

wypełnień na odpowiedni kolor uzyskany po wybielaniu 
• leczenie kanałowe
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Jolanta Nowicka 
(lat 56) 

To matka samotnie wychowująca córkę. Pomimo, że przeszła na emeryturę 
jest nadal osobą bardzo aktywną. Często spotyka się ze znajomymi i stara się 
zagospodarować każdą wolną chwilę w jak najbardziej efektywny sposób. 
Udział w Metamorfozach rozpoczął kolejny etap w Jej życiu. Problemem 
Pani Jolanty były rozchwiane zęby górne i dolne, a także paradontoza. 
Z przyjemnością rozwiązaliśmy problemy Pani Jolanty. Dziś jej marzeniem 
jest prowadzenie warszawskich wieczorków tanecznych dla samotnych. 
.. kilku naszym lekarzom Pani Jolanta obiecała dożywotnią kartę wstępu.

 

W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja + kuracja
• ekstrakcje zębów: 18, 17, 16
• leczenie endodontyczne: 23, 22, 13, 43, 33, 35, 44
• wybielanie 
• korekta dziąsła
• leczenie zachowawcze
• leczenie protetyczne: most 13-23 + 33-35, korony 44, 43 + praca ruchoma
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Anna Pałka 
(lat 34) 

Historia Pani Anny jest bliska każdemu z nas. Bo któż z nas nie znajdzie 
w swoim otoczeniu przykładu kobiety, kochającej matki i żony, która ma 
przyjaciół, sprawdza się w pracy zawodowej, ale ma problemy z akceptacją 
siebie. Takim przypadkiem była Pani Anna. Jej największym marzeniem było 
usunięcie nieestetycznych przebarwień na przednich górnych zębach 
oraz wymiana starych wypełnień. Pani Anna przeszła w naszej klinice 
kompleksowe leczenie. Efekt? Oceńcie Państwo sami. Dziś Pani Anna mówi 

o sobie kobieta spełniona. 

 

W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja
• leczenie zachowawcze wg wskazań
• leczenie endodontyczne
• leczenie protetyczne 
• uzupełnienie braku zębowego 46
• wybielanie zębów 
• estetyka – korekta przebarwień szkliwa na siekaczach górnych
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Marta Raczek 
(lat 55) 

Pacjentka zgłosiła się do udziału w projekcie Metamorfozy, będąc świeżo 
po rozwodzie. Zależało jej, aby poprzez program pokazać innym kobietom, 
że rozstanie to nie koniec świata. Jest kobietą niezwykle zadbaną  
i elegancką. Jej słabym punktem były jednak zęby. Liczne przebarwione 
wypełnienia i stare, nieszczelne korony porcelanowe – powodowały, że 
Pani Marta rzadko się uśmiechała. W naszej klinice zęby pacjentki przeszły 
totalną metamorfozę. Pani Marta może teraz udowodnić kobietom, że 
po rozwodzie życie nie tylko się nie kończy, ale zaczyna na nowo. Mało 
tego, jak mówi sama zainteresowana - może być ono jeszcze pełniejsze  

i piękniejsze. Dziś jej wizytówką jest śnieżnobiały uśmiech.

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja + kuracja 
• leczenie endodontyczne: zębów:14, 13,22, 23, 41, 42, 44, 43, 12, 11, 21, 16, 15
• leczenie protetycznea : korony porcelanowe na stali  34 - 45 + 15 - 26; korona 47 
• leczenie zachowawcze, estetyka zębów przednich - licówki
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Teresa Roman 
(lat 60) 

Mieszka pod Warszawą wraz z mężem.  Niedawno została, także babcią 
z czego jest ogromnie zadowolona i dumna. Pani Teresa chciała pomóc 
dzieciom  w opiece nad wnukiem, jednak nieustający ból głowy i szum  
w uszach kompletnie uniemożliwiał codzienna opiekę. Przypadek Pani 
Teresy był wyjątkowo skomplikowany. Pacjentka nie miała zębów bocznych, 
co powodowało wytarcie zębów przednich oraz problemy ze stawami 
skroniowo-żuchwowymi.  Po kuracji w naszej klinice Pani Teresa nabrała 

energii i sił nie tylko do bycia babcią…

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia 
• higienizacja
• diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych
• podniesienie zwarcia za pomocą uzupełnienia odcinków bocznych
• leczenie zachowawcze wg wskazań 
• implantacja odcinków bocznych
• leczenie protetyczne ostateczne w postaci koron porcelanowych
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Małgorzata Sińska 
(lat 26) 

Młoda kobieta, przed którą życie stało otworem, a jednak przedłużające 
się problemy ze znalezieniem pracy, wywołane brakiem pewności siebie  
i swoich kompetencji spowodowały, że na rozmowach kwalifikacyjnych Pani 
Małgorzata wypadała bardzo blado. Jej zmorą była martwa i przebarwiona 
jedynka oraz liczne, przebarwione wypełnienia. Kompleksowe leczenie 
jakiemu poddała się w naszej klinice dało Pani Małgorzacie uśmiech  

o jakim zawsze  marzyła. 
 

W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja 
• leczenie endodontyczne + wybielanie zęba 21
• wybielanie całości uzębienia 
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Agnieszka Stępień 
(lat 31) 

Pani Agnieszka to zgrabna, niezwykle atrakcyjna kobieta. O programie 
Metamorfozy usłyszała przez przypadek, gotując obiad w kuchni. Był to 
pierwszy etap naboru uczestniczek do nowej edycji programu. Czuła, że to 
może być szansa na spełnienie marzeń o pięknym uśmiechu.  Pani Agnieszce 
najbardziej przeszkadzały dziąsła, krwawiące na skutek postępującej 
paradontozy nieestetyczny most w odcinku przednim , oraz liczna 
próchnica. „Nowe zęby” zmieniły Panią Agnieszkę nie do poznania. Uśmiecha 
się, maluje usta na czerwono, wzięła udział w II edycji Rajdu Polski Kobiet – 
uświadamiającego kobietom jak ważne są regularne badania cytologiczne 
i mammograficzne. I to nie koniec  zmian. Pani Agnieszka wyprowadziła się 

od partnera i razem z córką buduje swoje życia od nowa.

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia 
• higienizacja z kuracją 
• leczenie zachowawcze wg wskazań 
• leczenie endodontyczne
• wybielanie
• leczenie protetyczne: korony protetyczne na stali w odcinku przednim na górze
• licówki kompozytowe w odcinku przednim w żuchwie   
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Małgorzata Stodolna 
(lat 48) 

Pani Małgorzata jest bezrobotna. Na co dzień opiekuje się chorą mamą. 
Jedyną podporą i wsparciem jest jej córka. To ona zgłosiła mamę do 
udziału w Metamorfozach. Pani Małgorzata jest nałogową palaczką, co  
w znacznym stopniu przyczyniło się do fatalnego stanu uzębienia - żółtych, 
przebarwionych zębów. Dodatkowo, jedna z jedynek była nieprawidłowo 
ustawiona.  Nasi lekarze  wykonali u Pani Małgorzaty szereg zabiegów, 
dzięki którym pacjentka znów zaczęła się uśmiechać. Dziś, wierzy, że 

zmieniając wygląd – zmieni także swoje życie i znajdzie pracę. 

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia
• higienizacja + kuracja
• leczenie zachowawcze wg wskazań 
• leczenie ortodontyczne 
• wybielanie
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Małgorzata Wawryk 
(lat 45) 

Pani Małgorzata długo nie mogła się pogodzić z samotnością po 
wyprowadzce córek do Warszawy, gdzie obecnie studiują. To właśnie one 
zgłosiły mamę do programu Metamorfozy. Pacjentka dużo czasu poświęcała 
dzieciom, niestety zapomniała o sobie. Jej uzębienie pozostawiało wiele 
do życzenia - duża diastema oraz ósemki, których bała się usunąć były 
problemami z jakimi zgłosiła się do naszej kliniki. Wykonywane zabiegi 
były etapowe i objęły, także zabieg ekstrakcji wspomnianych ósemek. Po 
leczeniu Pani Małgorzata jest pełna szczęścia. Zrozumiała, że teraz 

powinna zatroszczyć się o siebie.

 
W klinice Elektoralna Dental Clinic, pacjentka miała wykonane 
następujące zabiegi:
• foto (zdjęcie uzębienia na każdym etapie leczenia)
• tomografia 
• higienizacja
• ekstrakcja zębów 28, 38, 48
• wybielanie
• leczenie estetyczne - zamknięcie diastemy 
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Program Metamorfozy pozwala uczestnikom na pełną odmianę wyglądu, 
poprzez zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej wykonywanych przez lekarzy 
Kliniki Medycyny Estederm, pracę ze stylistami do spraw wizerunku, włosów, 

makijażu i oczywiście naszą, stomatologów kliniki 
Elektoralna Dental Clinic. Udział w projekcie jest 
zarówno dla mnie jak i kliniki ogromnym wyróżnieniem, 
ale także zmierzeniem się z wieloma trudnymi, czasami  
z pozoru niemożliwymi do wykonania zadaniami.

Nasi specjaliści podejmują się kompleksowego leczenia 
pacjentek, często w bardzo krótkim czasie. Wykonują 
zabiegi począwszy od diagnostyki, poprzez leczenie 
paradontozy, endodoncję, implantologię, ortodoncję, 
protetykę,wybielanie zębów, aż po stomatologię 
estetyczną. Proces kuracji od początku do końca 
odbywa się w klinice Elektoralna Dental Clinic, a każdy  
z przypadków jest rozpatrywany indywidualnie.

Uczestniczki marzą o pięknym uśmiechu i zdrowych 
zębach - a nasza klinika może i spełnia te marzenia. Leczenie zębów jest dla mnie 
sztuką i nieograniczonym polem możliwości, o których nie wszyscy wiedzą. 
Stąd pomysł na stworzenie katalogu, który pokaże spektrum naszych prac.

dr Dżulietta Kiworkowa
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Jesteśmy w stanie spełnić każde Twoje marzenie.

Wystaczy zapytać: recepcja@elektoralna.pl, tel. 22 620 21 40.
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Stomatolodzy Elektoralna Dental Clinic oraz Villa Nova Dental Clinic są zaangażowani 
w działania Fundacji Wiewiórki Julii, która jest pierwszą w kraju organizacją pożytku 

publicznego zajmującą się bezpłatną diagnostyką i leczeniem stomatologicznym dzieci.

Zdrowy uśmiech od dziś.

Fundacja Wiewiórki Julii

www.wiewiorkajulia.pl
fundacja@wiewiorkajulia.pl

KRS 0000241384 
Nr konta: Bank PKO BP S.A. 
15 Oddział w Warszawie
58-1020-1156-0000-7502-0114-9053

ul. Elektoralna 28
00-892 Warszawa
tel. 22 654-54-04
fax. 22 624-25-31





Pon. – Pt. 9.00 – 21.00, Sob. 9.00 – 15.00

ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa
tel. (22) 620 21 40, (22) 624 25 31

tel. kom. 600 239 539, 660 619 172
recepcja@elektoralna.pl

www.elektoralna.pl


