
G
oogle Tips

Stolt partner  till
IFK Göteborg

Hitta, jämför och boka ditt 
årliga tandläkarbesök!

Alla behöver ta hand om sina tänder, inte minst 
fotbollsspelare. Därför har Tandläkare.se inlett ett 
samarbete med  IFK Göteborg. För er medlemmar 
innebär det att ni nu smidigt och enkelt kan hitta, 
jämföra och boka ert årliga tandläkarbesök på:

Fotboll kan orsaka tandskador

Tandläkare.se/vastragotaland

Vi är väldigt glada att vuxna, barn och ungdomar i Göteborg kan återgå till fotbollsträningen. Medlemmar och 
engagemang i föreningar i Sverige har minskat, inte minst på grund av pandemin, vilket leder till att fler barn och 
ungdomar blir stillasittande. Vi vill självklart vara med och bidra till en bättre allmänhälsa hos barn och ungdomar men 
även självklart för vuxna.

Gå regelbundet till tandläkaren
En god munhälsa är lika viktigt som kost och motion är för din kropp. Med en god munhälsa  förebygger vi också 
tandskador. Att tidigt börja sätta rutiner för tandborstning samt regelbundna besök hos tandläkare är a och o för att sätta 
grunden till god munhälsa. Socialstyrelsen menar att besök som inte genomförts regelbundet med anledning av 
pandemin (Covid-19) kan öka risken för en försämrad munhälsa med tandinfektioner.

Vi på tandläkare.se vill vara med och bidra till idrott och hälsa och en del i detta även munhälsa. 
God tandvård börjar i ung ålder men det är aldrig för sent att göra en förändring, oavsett ålder.

Välkommen att boka din nästa tid på:   Tandläkare.se/vastragotaland

Exklusivt
erbjudande!

Boka in ett årligt tandläkar-
besök hos Aqua Dentals 

kliniker i Göteborg!

Årskortsinnehavare får 
1500 kr att nyttja!

Gäller Aqua Dental Olskroken eller Göteborg 
city. Rabatten gäller alla behandlingar tom 31 

december 2021. Kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Läs mer här om erbjudandet.

Medlemmar får 
500 kr att nyttja!

Gäller hos samtliga Aqua Dental 
kliniker i  Göteborg!

 Läs mer här om erbjudandet.

https://www.tandlakare.se/vastra-gotaland/goteborg/
https://www.tandlakare.se/vastra-gotaland/goteborg/
https://ifkgoteborg.se/arskort-3-2/#arskortsformaner
https://ifkgoteborg.se/supporter/medlem-i-ifk-goteborg/#formaner

