Tratamento
especializado para
Halitose e Disgeusia
(mau hálito e gosto ruim na boca)

LIBERDADE
é poder falar de perto!

A u t o r d o l i v r o Halitose - Um
guia para a Liberdade, Dr. Arany
Tunes tem mais de 15 an o s de
ex periên c ia atendendo exclusivamente
a portadores de halitose.
Nesse período, já ajudou milhares
de pessoas a eliminarem o mau hálito,
uma condição que afeta negativamente
a qualidade de vida, alterando o
comportamento e os relacionamentos
pessoais, profissionais e amorosos.
é o nome científico do mau hálito, uma
condição que atinge milhões de pessoas no mundo todo.
Pode ser provocada por cerca de 80 causas diferentes e
gera consequências que vão além da presença do mau cheiro
na boca, afetando negativamente a autoestima e as relações
pessoais, profissionais e amorosas.
Neste livro, o Dr. Arany Tunes fala sobre as cinco causas
mais frequentes da halitose crônica utilizando uma linguagem simples e objetiva. E com a experiência de 15 anos atendendo exclusivamente a portadores de halitose, explica o que
você deve fazer para eliminar o problema de forma definitiva.
Um guia para a sua liberdade.

HALITOSE um guia para a liberdade
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ste é um manual prático, não
um livro científico.

Não foi escrito para médicos, dentistas
ou profissionais da área de saúde que
queiram entender profundamente sobre o assunto e tratar portadores de halitose. Esses têm à disposição centenas
de artigos científicos, livros e cursos
sobre o tema, caso se interessem.
Este livro foi escrito para você, portador de halitose, que sofre por ter
um problema muitas vezes difícil de
diagnosticar e tratar, ou mesmo pela
ausência de um especialista próximo
que possa resolver seu caso.
Que este livro seja determinante para
a consquista da sua liberdade. Esse é o
meu maior desejo.
Dr. Arany Tunes

Dr. Arany Tunes
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Veja o que dizem os pacientes do Dr. Arany Tunes:

Depoimentos espontâneos no Canal do Mau Hálito (YouTube)

Como funciona o tratamento?
Numa consulta inicial, será avaliada
a sua saúde geral e a presença de
condições relacionadas à halitose, como
gosto ruim na boca (boca amarga, por
exemplo), sensação de que a boca não fica
limpa, saburra lingual excessiva, cáseos
ou secura bucal.
Nessa primeira consulta também
será realizado um exame chamado
Halitometria, que é uma avaliação do
hálito. Esse exame auxilia no diagnóstico,
pois através dele descobrimos a origem
do mau hálito, ou seja, de onde vem o
cheiro.

Obtido o diagnóstico, todo o
tratamento já é prescrito na primeira
consulta, sendo que em mais de 90% dos
casos o tratamento é feito com remédios,
visando eliminar a raíz do problema.
Após essa consulta inicial você
será acompanhado periodicamente,
sendo seu hálito monitorado em todas
as consultas de retorno. O período de
acompanhamento varia de 6 meses a um
ano, tempo necessário para ter certeza de
que a halitose foi eliminada e não voltou.

Quanto custa o
tratamento?
R$1.600,00, parcelados
em até 4 vezes
com cartão de crédito.
Desconto especial para
pagamento à vista,
somente em dinheiro
R$1500,00 *
* não aceita cartão de débito
para esse desconto.
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O que está incluído
nesse valor?
• Avaliação inicial, com realização de
Halitometria (análise do hálito com
Halimeter™) e diagnóstico da halitose
(origem do mau cheiro, causa primária etc)
• Prescrição do tratamento, na primeira
consulta
• Acompanhamento do caso por um
período de 6 meses a um ano
• Medição do hálito nas consultas de
retorno, para acompanhar a evolução do
caso.
IMPORTANTE
• Serão emitidos recibos sobre os valores
pagos, que podem ser utilizados para
dedução no imposto de renda.
• Os tratamentos variam de acordo com
o diagnóstico específico de cada caso.
• O gasto com remédios e produtos para
controlar o hálito (se necessário), NÃO
estão incluídos nos valores acima.

Dúvidas frequentes
Que irá me atender durante o tratamento?
Durante todo o tratamento você
será atendido(a) exclusivamente pelo Dr.
Arany Tunes, que cuidará do seu caso do
início ao fim.
Quais exames serão feitos para
diagnosticar minha halitose?
O exame fundamental para
diagnóstico da halitose á a halitometria,
que é realizada na primeira consulta.
Também é realizado uma oroscopia
(exame da cavidade oral e orofaringe),
caso a halitose seja de origem bucal. Na
maioria dos casos esses dois exames são
mais do que suficientes para o especialista
diagnosticar e tratar a halitose com
sucesso.
Como saberei se houve melhor no meu hálito?
Através de Halitometrias, que serão
realizadas em todas as consultas durante o

tratamento. Se tiver condições de envolver
sua família no tratamento, eles mesmo
dirão que o mau hálito desapareceu.
Em quanto tempo meu hálito apresentará
melhora?
Logo nas primeiras semanas de
tratamento. E é fundamental que isso
ocorra, pois significa que o diagnóstico e
tratamento estão corretos.
Quanto tempo dura o tratamento?
O tempo mínimo de
acompanhamento é de seis meses. Esse
período é necessário para ter certeza de
que o problema foi resolvido e não voltou.
Mas em alguns casos o acompanhamento
ocorre por períodos maiores, sendo que
até um ano o paciente não tem nenhum
custo adicional para isso.
Após o tratamento, a halitose não volta?
Tomamos todo o cuidado para
que isso não aconteça. A última etapa do

tratamento é a prevenção. Você termina o
tratamento sabendo o que precisa ser feito
para que seu problema não volte.
Existe uma avaliação inicial, antes de
iniciar o tratamento?
Não. As pessoas que sofrem com
halitose sabem que têm o problema.
Ou porque têm queixas de familiares
que percebem o hálito ou por sentirem
desconfortos que não são normais, como o
gosto ruim na boca, por exemplo. Por isso
não perdemos tempo e já começamos a
eliminar o problema na primeira consulta.
Quanto mais rápido você ficar livre da
halitose, melhor.
Quanto custam os remédios prescritos?
Cada tratamento é individualizado.
Não tratamos todos os casos da mesma
forma. Portanto, o custo das medicações
varia de um paciente para o outro. Mas
o custo é acessível, pois essa não é uma
reclamação frequente dos pacientes.

Serão prescritos produtos específicos para
o hálito?
Se necessário, sim. Mas mesmo
nesses casos o uso de produtos têm papel
secundário nesse tratamento. O objetivo é
eliminar a raíz do problema e geralmente
isso é feito com o uso de remédios, de
maneira que você não fique dependente
de produtos químicos.
Vou ter que assinar algum tipo de contrato?
Não. Acreditamos que a relação
paciente profissional deva ser baseada em
confiança e comprometimento. O objetivo
maior do profissional de saúde tem que
ser a melhora do paciente. E não vemos
isso como um negócio estabelecido em
contrato, e sim como uma missão.
Pago 100% dos valores na primeira consulta?
Sim. Todos os honorários são pagos
uma única vez, no início do tratamento.
Incluem a avaliação inicial, a halitometria, o
diagnóstico e o acompanhamento do caso

por no mínimo 6 meses, com consultas
periódicas.
Se precisar de mais consultas, além de um
ano de tratamento, serei cobrado por isso?
Sim. Se seu caso for muito difícil e
precisar de acompanhamento por mais
de um ano, você terá um gasto adicional,
referente a cada consulta extra. O valor
atual de uma consulta avulsa para quem
está em tratamento é de R$400,00. Mas é
raro isso ser necessário.

RESULTADOS COMPROVADOS:
Eliminamos a halitose e provamos
através do medidor de hálito.
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Eliminar a halitose é investir em qualidade
de vida.
Faça as contas: um acompanhamento de
um ano com Dr. Arany Tunes custa menos
de R$5,00 por dia.
Vamos agendar uma consulta e eliminar
esse problema?
Basta enviar um whatsapp para:
(19) 9 9952-7161 ou clicar nesse link:
http://bit.ly/2yuyr7f

Não mudamos apenas o hálito das
pessoas. Mudamos vidas.
Dr. Arany Tunes
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LOCAIS DE ATENDIMENTO

BRASÍLIA
BELO HORIZONTE

GOIÂNIA

RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO

CAMPINAS
INDAIATUBA
PIRACICABA
SOROCABA
JUNDIAÍ
SANTOS
RIBEIRÃO PRETO

Endereços completos no site
www.aranytunes.com
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