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Sztuka Implantologii

Sztuka Implantologii
to wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany
doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną.
Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji,
higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie
utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu.
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Wydawnictwo AS MEDIA działa na rynku branży medycznej od 2003 roku.
Jesteśmy wydawcą czterech specjalistycznych czasopism z zakresu
stomatologii i implantologii, oferujemy również literaturę światowej klasy.
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