
x 200
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Vittra APS Unique jednokolorowy kompozyt. Kompozyt w technologii 
APS. Uniwersalny kolor, tylko jeden odcień od BL do D4 wszystkie kolory 
można uzyskać jednym odcieniem. W większości przypadków nie jest 
wymagane stosowanie warstwowej techniki odbudowy. Dłuższy czas 
pracy przy intensywnym oświetleniu w gabinecie, nawet przy włączonej 
lampie unitu. 
Pasta do polerowania Diamond Excel to uniwersalna pasta polerska na 
bazie diamentu,bardzo dobra gradacja 2 do 4 mikronów. 

PROMOCJA 9000 PLN

Endostar E3 Azure to nowoczesny system rotacyjny.                                 
Endostar EP to nowoczesny system do glide path.

PROMOCJA 21900 PLN

Paski Ścierne Roeko

Paski Ścierne Roeko to wysokiej jakości paski metalowe, służące do 
opracowywania powierzchni wypełnień znajdujących się 
w przestrzeniach międzyzębowych. Paski ścierne Roeko w rozmiarach 
4mm, 6mm, 8mm. Opakowanie 12 szt.

PROMOCJA 4500 PLN

Przy zakupie mixu 4 opakowań dowolnych 
pilników Endostar E3 Azure lub Endostar EP 
najtańsze opakowanie otrzymasz za 1 zł

listopad - grudzień 2021
Obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Przy zakupie Vittra APS Unique 4g w cenie 
150zł lub Vittra APS Unique 2 g w cenie 90zł 
otrzymasz Pastę do polerowania Diamond Excel 
za 1 zł 

OFERTA PROMOCYJNA

8mm x 12 szt

3750 PLN

6mm x 12 szt

3000 PLN

4mm x 12 szt

15000 PLN

op. 6 szt

13900 PLN

op. 3 szt

Endostar Provider Kompaktowa, bezprzewodowa kątnica 
endodontyczna umożliwiająca pracę 2 rodzajami ruchów: Rotacyjnym, 
OTR (niezwykle bezpieczny i zapobiegający złamaniu instrumentów). 
Lekka i smukła. Perfekcyjna obsługa dla prawo i leworęcznych. Intuicyjne 
ustawianie parametrów - prędkości i torque. Aktywna ochrona przed 
złamaniem narzędzi. Z możliwością rozszerzenia o mierzenie długości 
kanału podczas pracy kątnicy.

PROMOCJA 650000 PLN

Przy zakupie kątnicy endodontycznej Endostar 
Provider w cenie 6500 zł 
otrzymasz 5 opakowań pilników rotacyjnych 
za 1 zł (do wyboru Endostar E3 Azure 3 szt., 
Endostar EP Easy Path 3 szt., Endostar REvision 
3szt., NT2 Rotary System 6szt.) oraz 5 opakowań 
pilników ręcznych Endostar (H,S,K,KR) po 1 zł

EQ-V Skład zestawu EQ-V: Pistolet EQ-V, EQ-V PACK (gorący plugger), 
baterie 3 szt., ładowarka, końcówki EQ-V PACK (gorący plugger), Pack Tip 
2 szt., igła do pistoletu EQ-V, rozmiar 25G, 6 szt., pałeczki gutaperki Gutta 
Percha Bar PLUS 100 szt., klucz do zaginania igieł, 2 zapasowe uszczelki 
tłoka, szczotka do czyszczenia.

PROMOCJA 535500 PLN

EQ-V system do wypełniania kanałów gutaperką 
na ciepło w promocyjnej cenie 5355 zł

Top-dam - Koferdam w płynnie  kolory: niebieski, zielony.

PROMOCJA 4200 PLN

Przy zakupie 1 sztuki Top-dam kofedram 
w płynie w cenie 42 zł 
drugą sztukę otrzymasz za 1 zł 

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

Mikrozid AF liquid alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji 
np. z rozprysku powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. 

Przy zakupie Mikrozid AF liquid 10 l w cenie 
160 zł otrzymasz Maskę medyczną niebieską 
Medicom op/50szt w cenie 1 zł

Pasta do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Materiał 
dwuskładnikowy, w którego skład wchodzą baza i katalizator umieszczone 
w jednej podwójnej strzykawce, która zakończona jest końcówką mieszającą 
oraz aplikatorem do bezpośredniego dozowania.Produkt do wypełniania 
kanałów korzeniowych zębów stałych. Przydatny we wszystkich technikach 
uszczelniania kanałów. 

Przy zakupie DS Ah Plus Jet Syringe op/2x15g 
w cenie 600 zł otrzymasz  4 x Fartuch ochronny 
z mankietem niesterylny niebieski uniwersalny 
w cenie  1 zł

Piasek AIRFLOW® PLUS to pierwszy nowoczesny piasek, który usuwa 
biofi lm i świeży kamień w sposób minimalnie inwazyjny z wszelkiego 
rodzaju powierzchni: szkliwa, zębiny, tkanek miękkich, wypełnień, 
aparatów ortodontycznych lub powierzchni implantów.

Przy zakupie EMS Piasek Air Flow Plus 120g 
w cenie 125 zł otrzymasz 5 x Zabawka przypinka 
buźka w cenie  1 zł

Durr OroTol Plus to niepieniący się koncentrat do jednoczesnej 
dezynfekcji, czyszczenia, dezodoryzacji oraz pielęgnacji wszystkich 
instalacji ssących i separatorów amalgamatu.

Przy zakupie Durr OroTol Plus 2,5 l w cenie 195 zł 
otrzymasz 2 x Kubeczki jednorazowe białe 160ml 
op/100szt w cenie  1 zł

Zestaw profesjonalnych produktów do higieny jamy ustnej dla Twoich 
pacjentów: Szczoteczka ortodontyczna, Szczoteczka międzyzębowa 
Trav-Ler, Płyn Ortho 30 ml, Pasta Ortho 12 ml, Wosk ortodontyczny, 
Tabletki Red-Cote 4 szt., Nić Ortho 5 odcinków.

Gum Butler Zestaw ortodontyczny w cenie 25 zł

Zestaw profesjonalnych produktów do higieny jamy ustnej dla Twoich 
pacjentów: Płyn Paroex 0,12% CHX 300 ml, Szczoteczka pooperacyjna 
ultramiękka, Pasta Paroex 0,12 CHX 12 ml.
Szczególnie przydatny po zabiegach chirurgicznych, periodontologicznych, 
ekstrakcjach zębów, itp.

Gum Butler Zestaw pozabiegowy w cenie 29 zł

Gum Paroex stosowany w intensywnej, krótkoterminowej kuracji. Specjalnie 
polecana dla profesjonalnej kontroli płytki bakteryjnej w przypadku 
uszkodzeń tkanki przyzębia (zapalenie dziąseł, paradontoza).                                                                                                                
Szczoteczka do zębów GUM ActiVital Sonic wykorzystuje innowacyjną 
technologię, aby uzyskać lepszą skuteczność usuwania płytki nazębnej niż 
ręczna szczoteczka do zębówWibruje z prędkością 12 000 cykli / minutę, aby 
głęboko, ale delikatnie oczyścić zęby i stymulować dziąsła.

Przy zakupie Gum Paroex 0,12% płyn 5 l w cenie 
135 zł otrzymasz Szczoteczka Soniczna Daily  
czarna lub biało różowa Sensitive w cenie  1 zł

Opalescence Boost umożliwia wybielenie zębów w ciągu jednej wizyty 
w gabinecie stomatologicznym bez użycia nakładek. Jest aktywowanym 
chemicznie, opartym na 40% nadtlenku wodoru, żelem do profesjonalnego 
wybielania i odbarwiania tkanki zębowej.                                                                                                              
Żel OPALESCENCE UltraEZ jest najwygodniejszym sposobem na 
znoszenie nadwrażliwości zębowej podczas wybielania zębów preparatami 
OPALESCENCE.

Przy zakupie Opalescence Boost PF 40%  Refi ll 
1,2ml w cenie 115 zł otrzymasz UltraEZ żel 1,2 ml 
w cenie  1 zł

JW Power Bleaching NEXT - preparat do laserowego wybielania zębów 
automix 1,2 ml (JW Power Bleaching NEXT - 5g, desensitizing gel - 2ml 
i liquid dam - 1,2ml).                                              
Żel do wybielania zębów marki Opalescence można stosować już od 4 
godzin dziennie lub przez całą noc. Żele Opalescence pozwalają uzyskać 
profesjonalny efekt wybielania w sposób wygodny, bezpieczny i skuteczny.

Przy zakupie JW Power Bleaching NEXT automix 
1,2 ml do laserowego wybielania w cenie 350 zł 
otrzymasz 2 x Opalescence PF 16% lub 10% 1,2 ml 
w cenie  1 zł

Rękawice nitrylowe bezpudrowe fi rmy Abena w kolorze niebieskim 
w różnych rozmiarach.

Przy zakupie 10 x Rękawice nitrylowe 
bezpudrowe niebieskie Abena  op/100szt w cenie 
39 zł otrzymasz 10 x Chusteczki kosmetyczne 
prostokątne op/100szt w cenie  1 zł

PROMOCJA 16000 PLN PROMOCJA 60000 PLN

PROMOCJA 13500 PLN

PROMOCJA 2900 PLN

PROMOCJA 11500 PLN

PROMOCJA 39000 PLN

PROMOCJA 12500 PLN

PROMOCJA 2500 PLN

PROMOCJA 35000 PLN

PROMOCJA 19500 PLN



BEAUTIFIL Flow Plus Do wszystkich klas ubytków. Polecany 
pedodontom. Nadaje się do wypełniania ubytków próchnicy butelkowej. 
Dwie konsystencje – zero flow i low flow. 

PROMOCJA 57500 PLN

BEAUTIFIL Flow Plus
Przy zakupie 5 dowolnych strzykawek 
szósta gratis. 

K- files – pilniki o długościach: 21, 25, 28, 31mm.

PROMOCJA 2700- 4800 PLN

Mani Pilniki K-Files

RT Files Bardziej elastyczne, zwiększona 1,5 krotnie siła cięcia 
w porównaniu z pilnikami typu K, efektywne usuwanie opiłków tkanki 
na zewnątrz – bardzo skuteczne w przypadku zakrzywionych kanałów 
korzeniowych. Długości:  21, 25, 28, 31mm, rozmiary: 15-80,
asortyment: 15-40. 45-80.

PROMOCJA 3200 PLN

Mani Pilniki RT Files

Poszukiwacze D Finders – Przekrój w kształcie litery D, co zwiększa 
w ten sposób ich wytrzymałość. Poprawia to jednocześnie siłę penetracji, 
czyniąc je niezwykle skutecznymi. Narzędzia cienkie, stosunkowo 
sztywne. Elementy tnące są tak ukształtowane, aby zapobiegać efektowi 
wkręcania. Długości: 21, 25mm, rozmiary: 08, 10, 12, 15.

Mani Poszukiwacze D Finders

PROMOCJA 3200 PLN

Glide Finders Narzędzia służą do wstępnej penetracji jak i opracowania 
kanału. Glide Finders charakteryzują się zmiennym profilem przekroju 
jak i zbieżności, zapewniając optymalną sprężystość wierzchołka części 
pracującej i jej elastyczność w pobliżu uchwytu narzędzia. Narzędzia 
posiadają wysoką wytrzymałość i zalecane są w przypadku kiedy nie jest 
możliwe opracowanie kanałów konwencjonalnymi narzędziami K-Files.
Długości: 25mm, rozmiary: 08, 10, 12, 15.

PROMOCJA 2900 PLN

Mani Glide Finders

Pilniki H-FILES o długości: 18, 21, 25, 28, 31mm, rozmiar: 08-140
asortyment: 15-40, 45-80, 90-140, rozmiary pośrednie: 12, 17, 22, 27, 32, 37.

Mani Pilniki H-Files

PROMOCJA 2900- 3800 PLN

Igły Lentullo długości: 21, 25, 29 mm, rozmiary: 25, 30, 35, 40, 
asortyment: 25-40.

PROMOCJA 3000 PLN

Mani Igły Lentullo

ONE GLOSS – zestaw gumek Silikonowe gumki, które w zależności od 
siły nacisku zbiorą lub wypolerują kompozyt bez uszkodzenia szkliwa. 
Zestaw zawiera: 20 kielichów, 20 płomyków, 20 dysków, 3 mandryle.

ONE GLOSS – zestaw gumek

PROMOCJA 16700 PLN

uzupełnienie 
50 szt

22500 PLN

zestaw

Smile Line MDP może współpracować praktycznie z każdym telefonem, 
niezależnie od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany 
adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona o szerokości 
między 55 a 85 mm.

PROMOCJA 219000 PLN

Smile Lite MDP - mobilna fotografia 
stomatologiczna

Kontrastory do zdjęć wewnątrzustnych Smile Line 
TYP A lub TYP B lub TYP C.

Kontrastory do zdjęć wewnątrzustnych 
Smile Line

PROMOCJA 47900 PLN

asortyment 
4 płytek

13300 PLN

typ A,B lub C

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!


