
Oferta skierowana jest wyłącznie do lekarzy stomatologów. Od podanych cen nie obowiązują rabaty. Ilość zestawów ograniczona. 
W rzeczywistości produkty mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych na zdjęciach w ulotce. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia przedstawionych produktów innymi o podobnej cenie po uzgodnieniu tego faktu z klientem. 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy promocji dla podmiotów zalegających z płatnościami. Gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Okres trwania promocji 01.03-30.04.2021. lub do wyczerpania towaru. Niektóre gratisy mogą być wpisywane za 1 zł netto.

KUPUJĄC U NAS WSPIERASZ POLSKI KAPITAŁ

PARTNER:
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Fluor Protector S
Lakier ochronny w postaci homogennego roztworu jest gotowy 
do bezpośredniego stosowania i zawiera 7700 ppm fluoru. 
Związek fluoru zawarty w innowacyjnym systemie lakieru jest 
całkowicie rozpuszczalny, co decyduje o tym, że cała dawka 
fluoru zawarta w lakierze jest dostępna w zasadzie od razu. 
W rezultacie szkliwo zostaje efektywnie zaopatrzone w fluor. 
Ze względu na jednorodną, płynną konsystencję lakieru, fluor 
może być dozowany w kontrolowanej ilości i posiada doskonałe 
właściwości zapływania i zwilżania powierzchni.

Helioseal
Światłoutwardzalny lak szczelinowy w kolorze białym, 
uwalniający fluor.
Zalety fluoru: wzmocnienie odporności szkliwa dzięki 
remineralizacji i zatrzymaniu demineralizacji, zmniejszenie ilości 
płytki nazębnej, działanie bakteriotoksyczne.

PROMOCJA 57000 PLN

2 x Fluor Protector S 7g

1 x Helioseal F Plus 1.25g

Cervitec F
Zawiera fluor, chlorheksydynę oraz chlorek cetylpirydyny (CPC), 
który pomaga w zapobieganiu narastania płytki nazębnej 
oraz występowaniu zapalenia dziąseł. Ponadto wzmacnia 
efekt działania chlorheksydyny. Ten innowacyjny skład 
lakieru pozwala jednocześnie na przeprowadzenie procedury 
fluoryzacji oraz ograniczenie liczebności bakterii bytujących 
w jamie ustnej.

Proxyt
Pasta profilaktyczna do profesjonalnego czyszczenia 
i polerowania zębów. Służy do skutecznego czyszczenia 
powierzchni zębów nie uszkadzając przy tym ich powierzchni 
i istniejących uzupełnień. Pasty profilaktyczne Proxyt są 
dostępne w trzech stopniach ścieralności (RDA).

1 x Cervitec F Tube 7g

1 x Proxyt 80g 
rodzaj do wyboru:
Proxyt Fine
Proxyt Medium
Proxyt Medium Fluoride-free
Proxyt Coarse

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ! GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

Warunkiem otrzymania lampy jest przesłanie do firmy 
Ivoclar-Vivadent Polska max. dwóch faktur potwierdzających 
zakup materiałów IV Clinical na kwotę 9000 zł.
Oferta dotyczy faktur wystawionych w czasie trwania promocji 
i nie łączy się z innymi promocjami.

Warunkiem otrzymania lampy jest przesłanie do firmy 
Ivoclar-Vivadent Polska max. dwóch faktur potwierdzających 
zakup materiałów IV Clinical na kwotę 7000 zł.
Oferta dotyczy faktur wystawionych w czasie trwania promocji 
i nie łączy się z innymi promocjami.

PROMOCJA 900000 PLN

KUP DOWOLNE MATERIAŁY IV CLINICAL
ZA 9 000 PLN BRUTTO A OTRZYMASZ LAMPĘ 
BLUEPHASE STYLE

PROMOCJA 700000 PLN

KUP DOWOLNE MATERIAŁY IV CLINICAL
ZA 9 000 PLN BRUTTO A OTRZYMASZ LAMPĘ 
BLUEPHASE POWERCURE

1 x Bluephase
PowerCure

1 x Bluephase
Style

Evetric 
światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy, dający kontrast na zdjęciach rentgenowskich do wykonywania uzupełnień 
bezpośrednich, występujących w 10 odcieniach.

PROMOCJA 78000 PLN

* Materiał (gratis) wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan.

6 x Evetric 3.5g  
(kolor do wyboru)

3 x Evetric 3.5g   
(kolor A3)

* Materiał (gratis) wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan.

SpeedCEM Plus
Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement kompozytowy, 
z opcją polimeryzacji światłem. Cement ten stanowi idealną 
kombinację wydajności i łatwości stosowania. Jego 
zoptymalizowana formuła pozwala na zastosowanie cementu 
w połączeniu z uzupełnianiami wykonanymi z tlenku cyrkonu, 
stopów metali licowanych ceramiką oraz uzupełnień na 
implantach.

OptraGate
Zapewnia wygodny dostęp do jamy ustnej i w ten sposób 
ułatwia i przyśpiesza pracę podczas leczenia 
stomatologicznego. Odsuwając policzki i wargi pacjenta 
czyni pracę bardziej komfortową, zapewniając przy tym także 
względną suchość pola zabiegowego.

Multilink Automix 
To Adhezyjny system do cementowania  uzupełnień 
protetycznych pośrednich, wykonanych ze wszystkich rodzajów 
materiałów, bez względu na to, czy jest to światło- 
czy chemoutwardzalny.

Multilink Primer A+B 
Samowytrawiający, chemoutwardzalny dwubutelkowy materiał 
łączący. Zalecany podczas cementowania wkładów koronowo-
korzeniowych i podczas odbudowy zrębu koron zębów.

PROMOCJA 147000 PLN PROMOCJA 150000 PLN

3 x SpeedCEM Plus 
9g transp.

1 x OptraGate / 80 
rozmiar do wyboru

2 x Multilink 
Automix 9g 
kolor do wyboru

1 x Multilink Primer 
A+B 2 x 3g

Variolink Esthetic DC
Stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy o 
podwójnym mechanizmie polimeryzacji. do ceramiki szklanej.

Monobond Etch & Prime 
Pierwszy na świecie jednoskładnikowy primer do ceramiki, 
który pozwala na trawienie i silanizację powierzchni ceramik 
szklanych w jednej prostej procedurze.

Tetric PowerFill 
jest materiałem do modelowania przeznaczone są do 
wykonywania wypełnień w 4mm warstwach utwardzanych już 
w ciągu 3 sekund.

Oferta jest dostępna po przesłaniu wypełnionej ankiety. Lekarz 
może skorzystać z niej tylko raz, ale może kupić dowolną liczbę 
zestawów promocyjnych.

PROMOCJA 85600 PLN PROMOCJA 69000 PLN

2 x Variolink Esthetic 
DC 5g 
kolor do wyboru

1 x Monobond Etch 
& Prime 5g 

3 x Tetric PowerFill 3g

1 x Tetric PowerFill 3g

PROMOCJA 65000 PLN
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Cavicide 5l + Cavicide 700 ml
3 w 1 - środek do czyszczenia, dezynfekcji 
i dekontaminacji. Skuteczny przeciw koronawirusowi 
SARS-CoV-2. CaviCide to wygodny, gotowy do użycia 
wyrób medyczny o szerokim spektrum działania, 
przeznaczony do dezynfekcji twardych nieporowatych 
powierzchni urządzeń medycznych i stomatologicznych.

OptiDisc - uzupełnienie
Krążki przezierne gwarantujące dobrą widoczność 
pola zabiegowego. Są elastyczne i cienkie, co zapewnia 
lepszy dostęp oraz dostosowanie do opracowywanej 
powierzchni. Cechuje je trwałość i wydajność.

PROMOCJA 16900 PLN

KUP DWA DOWOLNE OPAKOWANIA 
UZUPEŁNIAJĄCE OPTIDISC - 
NAWET 200 KRĄŻKÓW W ZESTAWIE!

PROMOCJA 16000 PLN

Herculite Ultra Standard Kit
Zestaw Herculite Ultra Standard Kit
z Herculite Ultra Mini Kit.

Maxcem Elite Refill
Samotrawiący, samoprzylegający cement kompozytowy 
o 90% większej adhezji do zębiny w stosunku do 
poprzedniej wersji cementu Maxcem Elite.

PROMOCJA 123900 PLN PROMOCJA 58900 PLN

KUP DWA DOWOLNE OPAKOWANIA 
MAXCEM ELITE REFILL

OptiBond Universal Bottle Refill Harmonize Refill
Światłoutwardzalny, uniwersalny materiał kompozytowy 
z nanowypełniaczem.

PROMOCJA 49900 PLN PROMOCJA 93900 PLN

KUP DWA OPAKOWANIA 
OPTIBOND UNIVERSAL BOTTLE REFILL 

KUP SZEŚĆ STRZYKAWEK HARMONIZE 
W DOWOLNYM ODCIENIU

x2 x6

x2

x2

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

Pilniki K-file TF Adaptive Small Procedure Pack

PROMOCJA 13500 PLN PROMOCJA 99900 PLN

KUP 5 OPAKOWAŃ 
W SPECJALNEJ CENIE!!! 

KUP 7 OPAKOWAŃ  PILNIKÓW 
W SPECJALNEJ CENIE!!!

PROMOCJA 992500 PLN PROMOCJA 1124500 PLN

KUP SYSTEM DO OBTURACJI ELEMENTS IC, 
1 GORĄCY PLUGGER BUCHANAN HEAT PLUGGER, 
3 RĘCZNE PLUGGERY BUCHANAN HAND 
PLUGGER I 3 OPAKOWANIA KARTRIDŻY 
GP CARTRIDGES

KUP SYSTEM DO OBTURACJI ELEMENTS IC  
I 2 OPAKOWANIA KARTRIDŻY GP CARTRIDGES

PROMOCJA 939900 PLN PROMOCJA 819900 PLN

KUP SILNIK ELEMENTS E-MOTION, 
4 OP. PILNIKÓW TRAVERSE DO ŚCIEŻKI 
PROWADZENIA I 2 OP. PILNIKÓW TF ADAPTIVE

PRZY ZAKUPIE SILNIKA ELEMENTS E-MOTION 
I 10 OP. PILNIKÓW TF ADAPTIVE ENDOMETR 
APEX ID GRATIS!

x5 x7

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

FIBREKLEER 4X TAPERED uzupełnienie 10szt
wkłady z włókna szklanego.
Dostępne rozmiary: 1,25 mm; 1,375 mm; 1,5 mm

FIBREKLEER 4X TAPERED POST KIT
Zestaw wkładów z włókien szklanych. 
Zestaw zawiera po 5 szt. wkładów o średnicy 1,25 mm, 
1,375 mm, 1,50 mm oraz po 1 szt. wierteł o średnicy 
1,25 mm, 1,375 mm, 1,50 mm.

PROMOCJA 8600 PLN PROMOCJA 44500 PLN

BUILD-IT FR Strzykawka, 8,6g
Materiał do odbudowy zrębu koronowo-korzeniowego.
Dostępne kolory: A2, A3, Blue, Gold, OW

BREEZE SELF ETCH CEMENT Strzykawka 7,8g
Samoahezyjny cement kompozytowy.
Dostępne kolory: A2, OW, TR

PROMOCJA 9200 PLN PROMOCJA 12800 PLN

ELASTIC CROMO, 450g
Alginatowa masa wyciskowa.

TEMPSPAN C&B, 50ml
Podwójnie utwardzalny materiał do tymczasowych 
koron i mostów.
Dostępne kolory: A0, A1, A2, A3, A3.5, B1, C2

PROMOCJA 1900 PLNPROMOCJA 22500 PLN
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

Zetaplus Intro Kit
Silkon kondensacyjny - zestaw (zetaplus putty 1,53kg; 
Oranwash L 140ml; Indurent Gel 60ml).

Chusteczki Zeta 3 POP-UP
Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji 
nieinwazyjnych urządzeń medycznych i powierzchni. 
Potwierdzona skuteczność przeciwko koronawirusom 
już w ciągu 1 minuty. 100 sztuk w opakowaniu.

Silikon addycyjny - Elite HD+ Putty

MX-300 - automatyczny mieszalnik do mas 
alginatowych. Minimalizuje liczbę pęcherzyków w masie, 
co pozwala na standaryzację procesu i uzyskiwanie 
jednolitych oraz powtarzalnych rezultatów, niezależnie 
od operatora i jego doświadczenia.

Mieszalnik do silikonów Sympress - urządzenie do 
automatycznego mieszania zaprojektowane specjalnie 
z myślą o szybkim i łatwym mieszaniu mas wyciskowych 
w nabojach 5:1 .Mieszanie odbywa się automatycznie, 
co ułatwi Twoją codzienną pracę.

PROMOCJA 4900 PLN

Zeta 7 Spray
Gotowy preparat dezynfekujący przeznaczony do 
szybkiej i skutecznej dezynfekcji wycisków silikonowych,
alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych. 
Pojemność 750ml.

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

PROMOCJA 13500 PLN

KUP 5 
ODBIERZ  1  OPAKOWANIE GRATIS

MIESZLANIK DO ALGINATÓW Z MASAMI W CENIE MX-300 
LUB MIESZALNIK DO SILIKONÓW SYMPRESS Z MASAMI I I II WARSTWA HYDRORISE

17690 PLN

Occlufast Rock – masa silikonowa typu A do rejestracji 
stosunków przestrzennych między żuchwą, a szczęką. 
Wysoka twardość końcowa (95 Shore’a A). 
Opakowanie 2x50ml + końcówki mieszające.

Elite Soft rellining – masa silikonowa typu A 
do wykonywania miękkiego podścielenia protez 
całkowitych i częściowych zarówno w gabinecie 
dentystycznym jak i w pracowni techniczno-
dentystycznej.
Opakowanie 50ml + akcesoria

PROMOCJA 3500 PLN

gratisowe opakowanie wysyłane z biura Dentsply Sirona

5+1 KUP ZESTAW 1800ML 
ODBIERZ 2X50ML ELITE LIGHT/REGULAR

gratisowe opakowanie wysyłane z biura Dentsply Sirona

PROMOCJA 61500 PLN

PROMOCJA 399900 PLNPROMOCJA 349900 PLN

w cenie 12x Hydrogum-5 w cenie Hydrorise I i II warstwa

PROMOCJA 54900 PLNPROMOCJA 14500 PLN
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NOWOŚĆ

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

Turbiny serii S-Max M 
ABSOLUTNA NOWOŚĆ NSK!
 
S-Max M800L - stalowa turbina z mini główką 
z podświetlaniem LED. Cechy: ceramiczne łożyska, światłowód 
ze szkła komórkowego, sysem czystej główki, poczwórny spray 
wodny, moc 23W. Wersja na szybkozłączkę NSK.
 

     
S-Max M800 - stalowa turbina z główką mini bez 
podświetlania. Cechy: ceramiczne łożyska, system czystej 
główki, poczwórny spray wodny, moc 23W. Wersja na 
szybkozłączkę NSK.
 

     
S-Max M900L - stalowa turbina z podświetlaniem LED. 
Cechy: ceramiczne łożyska, światłowód ze szkła komórkowego, 
system czystej główki, poczwórny spray wodny, moc 26W. 
Wersja na szybkozłączkę NSK.      
 

S-Max M900 – stalowa turbina bez podświetlania . 
Cechy: ceramiczne łożyska, system czystej główki, poczwórny 
spray wodny, moc 26W. Wersja na szybkozłączke NSK. 

Kątnice i prostnice serii S-Max M

 
S-Max M25L - stalowa kątnica z podświetlaniem 
z wewnętrznym chłodzeniem. Cechy: ceramiczne łożyska, 
świtłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, 
pojedynczy spray wodny, przełożenie 1:1

      
S-Max M25 - stalowa kątnica z wewnętrznym chłodzeniem. 
Cechy: ceramiczne łożyska,  system czystej główki, pojedynczy 
spray wodny, przełożenie 1:1

S-Max M65 - stalowa prostnica bez podświetlania. 
Cechy: system czystej główki, pojedynczy spray wodny, 
przełożenie 1:1      

S-Max M95L - stalowa kątnica z podświetlaniem 
z wewnętrznym chłodzeniem. Cechy: ceramiczne łożyska, 
światlowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, 
poczwórny spray wodny, przełożenie 1:5.      

S-max-M95 - stalowa kątnica z wewnętrznym chłodzeniem. 
Cechy: ceramiczne łożyska, system czystej główki, poczwórny 
spray wodny, przełożenie 1:5.
    

Urządzenie do konserwacji iCare C2/C3
Kompaktowe urządzenie do automatycznego czyszczenia 
i smarowania końcówek stomatologicznych. Umożliwia zmianę 
czasu przedmuchu oraz ciągle monitorowanie parametrów 
pracy. Posiada zintegrowany duży pojemnik na smar, który  
zmniejsza częstotliwość jego uzupełnienia.

Surgic Pro 
Unit chirurgiczny zaprojektowany dla potrzeb implantologii 
I chirurgii twarzowo-szczękowej.Innowacje NSK w chirurgii 
stomatologicznej wydatnie zwiększyły siłę I precyzję cięcia. 
Prostota obsługi i wyjątkowa ergonomia to lepsza koncentracja 
podczas zabiegu. Może współpracować z urządzeniem 
VarioSurg3 za pomocą zestawu SG Link Set.Cechy urządzenia: 
Moment obrotowy max. 80Ncm, zaawansowany system 
kalibracji momentu obrotowego AHC, podświetlenie LED 
końcówki roboczej ( wer.LED), ergomiczny I czytelny panel 
sterujący; 8 programów  indywidualnych, prędkości od 200 do 
40.000 obr./min-1;niski poziom hałasu, zapis parametrów silnika 
podczas pracy z możliwością ich przesłania na USB (wer. Surgic 
Pro+): duży wybór specjalistycznych końcówek roboczych.

Varios Combi Pro
System do higieny- skaler i piaskarka w jednym.Automatyczne 
przełączanie pomiędzy funkcjami piaskowania w zależności od 
zamontowanej komory. Czytelny wyświetlacz LCD informuje o: 
używanym programie pracy, 10-stopniowym poziomie mocy, 
ilości wody dostarczanej do sprayu, zachowaniu poprzednich 
ustawień funkcji automatycznego czyszczenia.

Skaling Varios II Lux 
Łatwe I wygodne usuwanie kamienia nazębnego. Szeroki wybór 
tipów-ponad 80 rodzajów.
Piaskarka Prophy
Szybkie i skuteczne czyszczenie powierzchni naddziąsłowej 
zębów.
Piaskarka Perio – do zabiegów poddziąsłowych (opcja).

Kątnice na mikrosilnik serii Ti-Max Z

Ti-Max Z95L - tytanowa kątnica z podświetlaniem. Cechy: 
powłoka Duragrip, wewnętrzne  chłodznie ,ceramiczne łożyska, 
światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, 
poczwórny spray wodny, mikrofilr wodny, przełożenie 1:5

Ti-Max Z25L - tytanowa kątnica z podświetlaniem. Cechy: 
powłoka Duragrip, wewnętrzne chłodzenie, ceramiczne łożyska, 
światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, 
pojedynczy spray wodny, mikrofiltr wodny, przełożenie 1:1

Turbiny serii Ti-Max Z

Ti-Max Z900L - tytanowa turbina z poświatlaniem LED. 
Cechy: powłoka Duragrip, ceramiczne łożyska, światłowód 
ze szkła komórkowego, system czystej główki, poczwórny 
spray wodny, mikrofiltr wodny, moc 26W. W wersjach na 
szybkozłączki wszystkich popularnych producentów.

Mikrosilniki 

NBX/NBX N - tytanowy mikrosilnik elektryczny w wersji  ze 
światłem LED lub bez  światła (N).Cechy: szczotkowy, zakres 
obrotów 1000-40000 obr./min. Chłodzenie wewnętrzne, 
w zestawie z zasilaczem i rękawem.  

M40 XS - tytanowy mikrosilnik elektryczny  ze światłem LED. 
Cechy: szczotkowy, zakres obrotów 60-40 000obr./min. 
Chłodzenie wewnętrzne, w zestawie z zasilaczem i rękawem.
    

Piaskarki

Perio-Mate PTL-P - piaskarka do czyszczenia kieszonek 
przyzębnych i implantów. Nowatorski projekt piaskarki wraz 
z odpowiednią recepturą proszku pozwala wykonać zabieg 
w 20 sekund.      

Prophy-Mate Neo PTL-P/2 Prophy Mate Neo M4P - lekka 
i ergonomiczna piaskarka do usuwania przebarwień. Posiada 
podwójną dyszę wewnętrzną zwiększającą  skuteczność 
działania. W komlecie końcówki dyszy zagięte pod kątem 60 i 80º. 
   

NOWOŚĆ

PTL-CL-LED - szybkozłączka do kątnic z podświetlaniem, 
tytanowa.

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!


