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Salon Chick
SPAR Ans

Søndermarksgade 10 | 8643 Ans

Følg os på
Facebook:
Spar Ans

Åbent alle dage

7-21

Til Markedsdag i SPAR Ans er
PRISERNE HELT I BUND

*Gælder ikke tobak, blade,
danske spil, aviser og magasiner, apoteker,

porto og modermælkserstatning.

Modtager du ikke vores tilbudsavis,
så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 10. august til søndag d. 14. august

Følg os på 
Facebook:
SPAR Ans

NYHED 
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SPAR 20%
på hele dit varekøb 
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En af de lokale

SPAR
20%

på hele dit varekøb
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fra kl. 18.00-21.00*

Jyske Bank 
kommer 
med stor 

hoppeborg

Vi har 
øl og vand 

Tinnes Køk-
ken står klar 
med grillen

Tandlægerne i Ans

I trygge rammer hos dem du kender
Fra eftersyn og tandrensning til kroner, broer, kosmetiske 

behandlinger, avanceret diagnostik og kirurgi. 

Du behøver ingen henvisninger, nye steder og behandlere 

og lange køreture selvom du har brug for mere avanceret 

behand ling - det foregår hos os, og vi er med dig hele vejen.

Vi sætter samtalen med dig i centrum, så du føler dig tryg.

400 m2 topmoderne klinik udstyret med klimaanlæg i alle 

behandlerrum.

Sunde tænder med moderne teknologi
Digital scanning har erstattet gipsmodellerne, når du har brug 

for en tandkrone, en bro eller tandretning.

Vi har panoramarøntgen, som er et avanceret røntgenapparat, 

der giver os et samlet overblik over dine tænder, kæber, 

kæbeled og kæbehuler.

Et dental mikroskop giver os mulighed for at lave avancerede 

rodbehandlinger mv. og se de mindste detaljer. Vi sigter mod 

højeste faglige niveau og bedste resultat.

Spørg os om
Tandretning - vi anvender forskellige bøjletyper, så du er sik-

ker på at få den rigtige behandling og det otteste resultat

Snorkeskinner - god søvn til dig og dine omgivelser 

Sportsskinner - til dig selv eller til dine børn

Bidskinner - beskytter dine tænder og giver en bedre søvn

Kosmetiske behandlinger - tandretning, blegning mv.

Genopbygning af slidte tandsæt - du får et nyt smil; det 

bliver rigtig glad for.

Sunde tænder - hele livet
Vi har behandlet børn siden 1996 og har mere end 1.000 unge 

patienter. Det er gratis at vælge os til behandling af dit barn, 

når du bor i Silkeborg og Viborg Kommune. 

16-17 årige får gratis tandpleje uanset bopælskommune.

Paradentose er vigtigt at forebygge og behandle. Kommer du 

til regelmæssige eftersyn hos os, holder vi øje med det.

Som patient hos Tandlægerne i Ans får du de bedste behandlingstilbud, 
moderne udstyr og et veluddannet personale. 
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KLINIK FOR FODTERAPI i ANS
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25% PÅ ALT ARION HUND & KAT

Tilbuddet gælder kun fra torsdag d. 31/8 t.o.m. lørdag 2/9 

Butikkens åbningstider: Mandag-fredag 9-17 • lørdag 9-12
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an ikke kombineres med andre rabatordninger og lign.)

Håndværkervej 10 - 8643 Ans
Butikkens åbningstider: Mandag-fredag 9-17 • lørdag 9-12  


