
State-of-the-art Medical Equipment
Elegant reception areas.
22 equipped Dental unites with the latest technology.
Surgery and recovery rooms.
Sterilization wings following the highest standards.
Digital x-ray systems ( low in radiation).
3D panoramic + Cephalometric  x-ray systems.
Specialized pediatric clinic.
Specialized pediatric fun waiting area.
In house Dental lab equipped with latest technology.
Special desk for medical insurance patients. 

جتهيزات طبية بأحدث التقنيات العاملية
صاالت إستقبال فخمة. 

22 عيادة أسنان مجهزة بأحدث التقنيات.
غرف جراحة وإفاقة.

أجنحة مركزية للتعقيم وفق أعلى املقاييس العاملية.
أنظمة أشعة رقمية (منخفضة اإلشعاع) متطورة.

أنظمة أشعة ثالثية األبعاد مقطعية لكامل الفك.
عيادة أطفال متخصصة.

غرف مجهزة باأللعاب ووسائل الترفيه إلنتظار األطفال.
معمل أسنان مجهز بأحدث األجهزة.

مكتب متخصص إلستقبال مراجعني التأمني الصحي.

مكاتب إستقبال مميز لتنظيم املواعيد وحفظ ملفات املراجعني.
الراحة  وسائل  مبختلف  مزودة  ومريحة  واسعة  أنيقة  إنتظار  صالة 

واملتعة للمراجعني.

قسم اإلستقبال

Front Desk
An elegant front Desk to receive customers and arrange their 
appointments fully computerized with customers data and 
status pro�le.
A very luxurious reception hall with entertainment center to 
entertain customers while waiting.

عالج عصب وأقنية اجلذور
جراحة فم وأسنان

تخدير الكمام (باستخدام النيتروس)
تركيبات أسنان ثابتة ومتحركة

جتميل اللثة واألسنان (ابتسامة هوليود)

Cosmetic �llings
Orthodontics (all types)
Dental implants
Pediatric dentistry
Periodontal treatment
Root canal therapy

SERVICES

حشوات جتميلية
تقومي األسنان بأنواعه

زراعه األسنان
عالج أسنان األطفال

عالج امراض اللثة

خدماتنا

Oral surgery
Inhalation sedation
Fixed and removable
Oprosthesis
Cosmetic make-over for gum
+ teeth (Hollywood smile)       

نفخر باختياركم لنا ألجيال عديدة
في  خاصة  أسنان  عيادة  أول  وكانت   1976 سنة  الفوزان  عيادة  تأسست 

الكويت تواكب التطور في طب األسنان.
أحدث  وفق  جتهيزه  مت  الذي  األسنان  لطب  الفوزان  مركز  افتتاح  ومع 
تقنيات العصر مع أجهزة الفحص والعالج واألشعة واملختبرات وفريق 
األطباء املتخصصني, يستمر مركز الفوزان لطب األسنان في توفير أرقى 

اخلدمات املتخصصة في رعاية وعالج األسنان وأمراض اللثة.
(يقع املركز في مجمع املهلب التجاري مبنطقة حولي)

WE TAKE PRIDE FOR BEING YOUR CHOICE 
FOR MANY GENERATION
Al Fozan Dental Clinic is one of the Premier Dental Clinics in 
Kuwait.
Established in 1976 it was the �rst private Dental Clinic then.         
Today, Al Fozan Dental Center continues to provide the 
highest standards of dental care and gum treatment, charged 
with the state-of-the art technologies in Dental care and a 
highly quali�ed team of Dentists.
(The Center is Located in Al Mohalab Trading Center in Hawalli 
area)



We provide specialized and comprehensive care for 
infants, children and adolescents in a friendly and 
relaxed environment, speci�cally designed for your 

kids, with a focus on prevention and education.

حـولي - املـهـلـب سـنـتـر - الطـابـق األول.
Hawalli Al Muhallab Center, First Floor.

Tel.: 99959445 / 22657050 / 22657060
Fax: 22633246
email: contact@alfozancenter.com

www.alfozancenter.com

“You’re always in good hands”
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www.alfozancenter.com

الرضع  لألطفال  والشاملة  املتخصصة  الرعاية  نقدم  نحن 
واألطفال واملراهقني في بيئة ودية ومريحة, مصممة خصيصا 

ألطفالك, مع التركيز على الوقاية والتثقيف.
alfozancenter alfozancenter

KIDS DENTISTRY


