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23 out 2018

Nosso parceiro Dr. Dino Capelozza
tem um recado especial para você
28 ago 2018

Vem aí o 11º Congresso Internacional da ABOR


01 JUN 2017

A ID-Logical figura como patrocinadora oficial do maior evento de Ortodontia do Brasil

Vem aí o Orto 2018-SPO, maior
Congresso de Ortodontia da
América Latina
28 ago 2018

13º Encontro Capelozza | IDLogical confirma Prof. Dr. Márcio

O 11º Congresso Internacional da ABOR, que acontece em Belém do Pará, de 11 a 14 de outubro, é uma excelente
oportunidade para aqueles que pretendem se atualizar.

Almeida para falar sobre Mini-implantes extraalveolares
13 ago 2018

Um momento único para debater temas importantíssimos da Ortodontia, com os maiores especialistas do mercado.
Além de proporcionar experiência de networking para quem está iniciando no mercado de trabalho.
O evento, que reunirá profissionais de várias partes do mundo, vai apresentar resultados recentes de pesquisas
científicas e repercutir sobre os principais desafios do segmento.

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia
Individualizada Capelozza | IDLogical
13 ago 2018

Sempre presente nos maiores fóruns de discussão, a ID-Logical participa como patrocinadora oficial, desse grande
encontro, fortalecida pela presença do doutor professor Leopoldino Capelozza Filho, parceiro no desenvolvimento
de sua exclusiva linha de produtos, que segue o sistema de prescrições de braquetes individualizados.
A ID-Logical, indústria sediada em São José do Rio Preto, trabalha para oferecer tecnologia e soluções em produtos e
serviços, direcionados a uma Ortodontia precisa e moderna.
Serão 5 cursos internacionais, 7 cursos nacionais, 6 simpósios, 22 minicursos, mais de 100 conferências, que vão
tratar de temas como Ortodontia, o tempo e a alquimia, a eficiência dos sistemas autoligados, estratégias clínicas e
biológicas para aceleração de tratamentos, o uso de botox na estética do sorriso, aplicação de laser, ortodontia
lingual customizada, desafios e soluções nos retratamentos ortodônticos, entre outros temas atraentes.
O 11º Congresso Internacional da ABOR contará com uma área de mais de 3 mil m² para exposição comercial, no
Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A ID-Logical marca presença, no estande nº 4.
SERVIÇO

11º Congresso da Associação Brasileira de Ortodontia
Quando: De 11 a 14 de outubro de 2017
Onde: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia
Av. Dr. Freitas s/n – Marco – Belém – Pará – CEP 66613-902
Informações: (91) 3344-0100
E-mail: comercial@hangarpa.com.br
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