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2019

ATRAKCYJNE PROMOCJE

1 x IvoBase Hybrid Kit Pink-V 20 kapsuł*         
1 x IvoBase HI Kit 20 Pink-V 20 kapsuł*
1 x IvoBase Flask Set*



2 x IPS e.max Ceram Dentin/Incisal 
/Transpa Incisal 20g kolory do wyboru

Nano-fluoroapatytowa ceramika  
szklana do licowania struktur,  
dwukrzemianu litu  
(iPs e.max Press/cAD) oraz  
tlenku cyrkonu  
(iPs e.max zircAD).

TECHNICAL

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez technika dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

- 26%
cena cennikowa 481 PLN

cena promocyjna

355 PLN

- 29%
cena cennikowa 1 688 PLN

cena promocyjna

  1 200 PLN

- 28%
cena cennikowa 1 731 PLN

cena promocyjna

1240 PLN

- 25%
cena cennikowa 53 370 PLN

cena promocyjna

39 900 PLN

3 x IPS e.max Press /5szt. translucencja i kolory do wyboru bez Multi

ceramika szklana na bazie dwukrzemianu litu, przeznaczona  
do technologii tłoczenia.

1 x IPS Object Fix Flow 10ml* 

1x IPS e.max Press /5szt* 
LT A1; LT A2; MT A1; HT A2

1 x IPS e.max Press Multi Intro Kit A-D*
1 x IPS e.max Press Starter Kit A-D*

3 x

1 x IPS PressVEST Premium 5kg
1 x IPS PressVEST Premium Liquid 1l
Uniwersalna, fosforanowa masa  
osłaniająca. stosowana  
z materiałami ceramicznymi  
do tłoczenia w piecach  
ivoclar Vivadent. Może być  
wykorzystana zarówno  
w procedurze wygrzewania  
na szybko jak i w procedurze  
konwencjonalnej.

1 x IPS e.max Press /5szt*  
LT A1; LT A2; MT A1; HT A2

1 x Programat EP3010
1 x Vacuum pump VP5
Piec dwufunkcyjny, tłoczenie najwyższej  
jakości oraz wyjątkowe rezultaty wypalania.

zalety:
-  technologia mufy grzejnej QTk2  
z reflektorem cieplnym sic

-  łatwa, intuicyjna obsługa, kolorowy  
panel dotykowy 

-  elektroniczny mechanizm tłoczenia  
z czujnikiem nacisku

- system wykrywania pęknięć cDs
- optyczny wskaźnik stanu pieca OsD
-  system zabezpieczania przed  
utrata zasilania

- technologia oszczędzania energii
-  automatyczna, dwustopniowa  
kalibracja temperatury ATk2



TECHNICAL

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez technika dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

4 x IPS InLine Dentin/Incisal/Transpa Incisal 20g 
kolory do wyboru

Leucytowa ceramika szklana do licowania struktur metalowych, 
chrakteryzująca się optymalnym skurczem, stabilnością koloru i łatwością pracy.

- 22%
cena cennikowa 677 PLN

cena promocyjna

525 PLN

- 25%
cena cennikowa 632 PLN

cena promocyjna

min. 475 PLN

- 19%
cena cennikowa 27 319 PLN

cena promocyjna

22 000 PLN

- 25%
cena cennikowa 736 PLN

cena promocyjna

550 PLN

5 x IPS Classic Dentin/Incisal 20g kolory do wyboru

sprawdzony materiał ceramiczny dający dużą swobodę projektową. 
Dzięki wyważonemu rozkładowi cząsteczek materiał daje się doskonale 
modelować i jest stabilny, nawet przy kilku cyklach wypalania. 

4 x IPS Style Ceram Dentin/Incisal 20g kolory do wyboru

innowacyjny system ceramiczny przeznaczony do wykonywania uzupełnień  
metalowo-ceramicznych począwszy od koron w odcinku przednim,  
aż do wielopunktowych mostów. Podstawę iPs style stanowią nowoczesne 
ceramiki szklane zawierające leucyt, fluoroapatyt oraz oksyapatyt, które pozwalają 
wykonywać uzupełnienia o wysokiej stabilności podczas wypalania, optymalnym 
skurczu i naturalnej estetyce.

1 x IPS Classic Dentin 20g* 
A1; A3; B1; C2

1 x  IPS InLine System Opaquer 3g*  
A2; A3; B1; C2; BL3/BL4

1 x IPS Style Ceram Powder 
Opaquer 18g*A2; A3; B1; C2; BL3/BL4

1 x IPS e.max Ceram Intro Kit *A2

5 x

1 x Programat P310 
1 x Vacuum pump VP3
Piec do wypalania ceramiki.

zalety:
-  technologia mufy grzejnej QTk2  
z reflektorem cieplnym sic

-  łatwa, intuicyjna obsługa, kolorowy 
panel dotykowy

- optyczny wskaźnik stanu pieca OsD
-  system zabezpieczania przed  
utratą zasilania

- technologia oszczędzania energii



TECHNICAL

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez technika dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

4 x SR Vivodent S DCL set of 6 / SR Orthotyp S DCL set of 8 
dowolne płytki

zęby nowej generacji 

kszTAŁT wyjątkowo estetyczny

kOLORy wyraziste,  
według kolornika A-D i Bleach

MATERiAŁ wielokrotnie  
usieciowany polimer DcL

- 18%
cena cennikowa 42 208 PLN

cena promocyjna

34 500 PLN

- 43%
cena cennikowa 688 PLN

cena promocyjna

395 PLN

- 28%
cena cennikowa 564 PLN

cena promocyjna

min. 405 PLN

cena promocyjna

185 PLN

- 37%
cena cennikowa 508 PLN

cena promocyjna

min. 320 PLN

1 x Programat P710
1 x Vacuum pump VP3
Piec wyposażony w wiele innowacyjnych funkcji:
-  technologia mufy grzejnej QTk2  
z reflektorem cieplnym sic

-  łatwa, intuicyjna obsługa, kolorowy panel dotykowy
- optyczny wskaźnik stanu pieca OsD
- system zabezpieczania przed utratą zasilania
- technologia oszczędzania energii
-  automatyczna, dwustopniowa  
kalibracja temperatury ATk2

- funkcje multimedialne (zdjęcia, filmy, muzyka, pdf)
-  kamera iR mierząca temperaturę wypalonego 
obiektu, zapewniająca optymalne parametry 
suszenia i zamykania dla każdego cyklu wypalania

- cyfrowy asystent koloru DsA

specjalna 
cena

12 x Ivostar Set of 6                                           
12 x Gnathostar Set of 8       
Przednie i boczne, akrylowe zęby o wysokiej jakości do uzupełnień 
protetycznych ruchomych.

1 x SR Vivodent S DCL Sample Box 
Opakowanie zawiera 2 płytki przednie góra i dół  
oraz 2 płytki boczne góra i dół.

do wyboru:  
rozmiar s kolor A2 i A3  
rozmiar M kolor A2 i A3 
rozmiar L kolor A2 i A3

5 x SR Nexco dowolne strzykawki

Światłoutwardzalny kompozyt z opalizującymi wypełniaczami, przeznaczony  
do laboratoryjnego wykonywania uzupełnień protetycznych z podbudową  
lub bez niej.

1 x IPS Style Ceram Powder 
Opaquer 18g*A2; A3; B1; C2; BL3/BL4

1 x Shade Guide Chromascop*

1 x Separating Fluid 500ml*

1 x SR Model Separator 10ml*

1 x IPS e.max Ceram Intro Kit *A2

12 x

4 x



Identyfikacyjna Karta Pacjenta IPS e.max®

Certyfikat autentyczności
Wyjątkowa popularność wysoko estetycznych uzupełnień pełnoceramicznych zmusza producentów materiałów ceramicznych 
do poszerzania swojej oferty o materiały dedykowane do wykonywania tego typu uzupełnień. ivoclar Vivadent jest 
niekwestionowanym liderem w tym zagadnieniu a system iPs e.max i materiały wchodzące w jego skład ustaliły złoty 
standard dla pełnoceramicznych uzupełnień stałych w nieograniczonym zakresie zastosowania. Od bardzo cienkiej licówki 
przez uzupełnienia wsparte na implantach do rozległych mostów, system zapewnia możliwość wykonania uzupełnienia  
w najwyższej jakości. Jesteśmy przekonani, że aby osiągnąć takie rezultaty i gwarantować trwałość, koniecznym jest 
wykorzystanie oryginalnych materiałów wchodzących w skład systemu iPs e.max.

W związku z tym przygotowaliśmy dla państwa certyfikat autentyczności iPs e.max. Ta karta identyfikacyjna jest wypełniana 
i podpisywana przez wykonawcę danego uzupełnienia (technika dentystycznego) oraz wręczana pacjentowi przez lekarza 
dentystę. Dzięki temu pacjent ma oficjalne potwierdzenie autentyczności użytych materiałów iPs e.max do wykonania opisanego 
uzupełnienia protetycznego. Łączy się to z odpowiedzialnością wykonawcy co do przestrzegania technologii przetwarzania  
i prawidłowego wykorzystania materiałów iPs e.max. Jest to swoista karta jakościowa dająca pacjentowi potwierdzenie,  
że użyte materiały pochodzą od ivoclar Vivadent.

Jesteś zainteresowany przekazywaniem Lekarzowi Dentyście wraz z pracą Certyfikatu Autentyczności, skontaktuj 
się z naszym przedstawicielem handlowym.

Wykorzystano następujący materiał:  

 IPS e.max Press   IPS e.max ZirCAD

 IPS e.max CAD   IPS e.max ZirPress

 IPS e.max Ceram 

Typ uzupełnienia:  

 Licówka 

 Nakład 

 Inlay/Onlay   

  Korona

  Most

  Łącznik 

Data

Pieczątka i podpis laboratorium
1 Źródło: dane sprzedażowe

Drogi Pacjencie

Niniejszym certyfikatem potwierdzamy, że osadzone 

uzupełnienie zostało wykonane z pełnoceramicznego 

materiału IPS e.max. Naturalne piękno Twoich zębów 

zostało przywrócone – znów możesz się szeroko 

uśmiechać! 

IPS e.max to Twój komfort psychiczny

IPS e.max jest z powodzeniem stosowany klinicznie 

od 2005 roku. Do dziś wykonano z tego materiału 

ponad 120 milionów 1 estetycznych uzupełnień.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Życzymy 

zdrowia i radości z nowego uśmiechu.
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(podstawowego materiału)  
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Data wystawienia

Pieczątka i podpis gabinetu

IPS e.max® jest pełnoceramicznym materiałem 

klasy premium firmy Ivoclar Vivadent. W celu 

zapewnienia najwyższej jakości i długowieczności 

uzupełnień, niezmiernie ważne jest stosowanie 

wyłącznie oryginalnych produktów.

Ivoclar Vivadent jest innowacyjną firmą  

o światowym zasięgu, oferującą wszechstronną 

gamę produktów oraz systemów dla  

stomatologów i techników dentystycznych. 

www.ivoclarvivadent.com

Imię i nazwisko pacjenta
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Identyfikacyjna Karta Pacjenta 
Certyfikat autentyczności 

All ceramic,  
all you need.

Wykorzystano następujący materiał:  

 IPS e.max Press   IPS e.max ZirCAD

 IPS e.max CAD   IPS e.max ZirPress

 IPS e.max Ceram 

Typ uzupełnienia:  

 Licówka 

 Nakład 

 Inlay/Onlay   

  Korona

  Most

  Łącznik 

Data

Pieczątka i podpis laboratorium

1 Źródło: dane sprzedażowe

Drogi Pacjencie

Niniejszym certyfikatem potwierdzamy, że osadzone 
uzupełnienie zostało wykonane z pełnoceramicznego 
materiału IPS e.max. Naturalne piękno Twoich zębów 
zostało przywrócone – znów możesz się szeroko 
uśmiechać! 

IPS e.max to Twój komfort psychiczny
IPS e.max jest z powodzeniem stosowany klinicznie 
od 2005 roku. Do dziś wykonano z tego materiału 
ponad 120 milionów 1 estetycznych uzupełnień.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Życzymy 
zdrowia i radości z nowego uśmiechu.
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(podstawowego materiału)  
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Data wystawienia

Pieczątka i podpis gabinetu

IPS e.max® jest pełnoceramicznym materiałem 
klasy premium firmy Ivoclar Vivadent. W celu 
zapewnienia najwyższej jakości i długowieczności 
uzupełnień, niezmiernie ważne jest stosowanie 
wyłącznie oryginalnych produktów.

Ivoclar Vivadent jest innowacyjną firmą  
o światowym zasięgu, oferującą wszechstronną 
gamę produktów oraz systemów dla  
stomatologów i techników dentystycznych. 

www.ivoclarvivadent.com
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Identyfikacyjna Karta Pacjenta 
Certyfikat autentyczności 

All ceramic,  
all you need.

TECHNICAL

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez technika dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com



Przedstawiciele handlowi technical Ivoclar - Vivadent

Rafał Bandosz
wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, zach. część 
zachodniopomorskiego.
Tel: +48 601 166 393

Tomasz kabala
lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, Radom, siedlce.
Tel: +48 601 332 403

Marta Lutyńska
śląskie, małopolskie, opolskie.
Tel: +48 607 200 687
 
kinga Pietrzyk
zach. część warmińsko – mazurskiego, pomorskie,  
kujawsko – pomorskie,  wsch. część zachodniopomorskiego.
Tel: +48 607 211 152

Patryk szymajda
wsch. część warmińsko – mazurskiego, mazowieckie 
(bez Radomia i siedlec), łódzkie, podlaskie, wsch. część 
wielkopolskiego.
Tel: +48 721 050 005

Tomasz 
Kabala

Marta 
Lutyńska

Patryk 
Szymajda

Kinga 
Pietrzyk

Rafał 
Bandosz

x20

TECHNICAL

Jeżeli skorzystają Państwo z naszej promocji to:
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych ivoclar-Vivadent Polska sp.z o.o. Al. Jana Pawła ii 78 00-175 Warszawa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w promocji

Promocje zawarte w gazetce obowiązują od stycznia do kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania zapasów.  
zdjęcia produktów w gazetce promocyjnej mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. 
zamieszczone ceny promocyjne to sugerowane, niewiążące ceny z VAT.

Ivoclar – Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Infolinia: +22 635 54 96
e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.pl 

Producent
Ivoclar-Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL - 9494 Schaan
Lichtenstein
www.ivoclarvivadent.com

facebook.com/
IvoclarVivadentPolska

1 x IvoBase Injector
Urządzenie to umożliwia automatyczne i kontrolowane 
przeprowadzenia procesu wtryskiwania i polimeryzacji 
materiału akrylowego. Może być używany do obróbki zarówno 
materiałów samo polimeryzujących jak i termo polimeryzujących. 
Wbudowane grzałki pozwalają  
podtrzymać  właściwą temperaturę  
polimeryzacji. kontrolowany  
i automatyczny wtrysk zapewnia  
wysoką jakość płyty protezy jej  
homogenność, dopasowanie  
do pola protetycznego (minimalny  
skurcz polimeryzacyjny) oraz  
doskonałe połączenie z zębami  
sztucznymi. To umożliwia  
wykonywanie wysokiej jakości  
prac o wyjątkowych właściwościach  
fizycznych co ma bezpośredni  
wpływ na długotrwałe i komfortowe  
użytkowanie protezy.

1 x IvoBase Hybrid Kit Pink-V 20 kapsuł*         
1 x IvoBase HI Kit 20 Pink-V 20 kapsuł*
1 x IvoBase Flask Set*

- 20%
cena cennikowa 44 727 PLN

cena promocyjna

36 000 PLN


