Promocje Ivoclar Vivadent Clinical
wrzesień 2020 – styczeń 2021

3 pacjentów2
zamiast

w tym samym czasie, bez kompromisów w zakresie jakości

Efficient
Esthetics
Izolacja

Łączenie

Odbudowa

Utwardzanie

Efficient Esthetics
	Efficient Esthetics Test Kit Syringe
Zawiera:
1 x Adhese Universal VivaPen, 0.5ml
1 x Tetric PowerFill Syringe, 1g
1 x Tetric PowerFlow Syringe, 1.3g
1 x Tetric EvoFlow Syringe, 1.3g
1 x Tetric Prime Syringe, 1g
4 x OptraGate
1 x OptraGloss

spiral wheel
different accessories

Chcesz się dowiedzieć jak przyjąć 3 pacjentów
zamiast 2, w tym samym czasie bez straty
na jakości? Zaproś naszego przedstawiciela
handlowego na konsultację!**

**Umów się na konsultacje online:

www.ivoclarvivadent.com/ee2020

www.ivoclarvivadent.pl

zestaw
TESTOWY

Tetric Line
®

cena promocyjna

	Tetric Line System Kit Syringe
Zawiera:
1 x Tetric Prime A2, 3g
1 x Tetric Prime A3, 3g
1 x Tetric Prime A2 Dentin, 3g
1 x Tetric EvoFlow A3, 2g
1 x Tetric PowerFill IVA, 3g
1 x Tetric PowerFlow, IVA, 2g
5 x 0.9 mm tips
5 x 1.2 mm tips
1 x Adhese Universal VivaPen, 2ml
30 x VivaPen Snap-On Cannulas
20 x VivaPen protective sleeves

1 115 PLN
cena cennikowa
1 480 PLN

oszczędzasz

365 PLN
Tetric®
Prime

Tetric®
EvoCeram

Uniwersalny kompozyt
do modelowania

Tetric®
EvoFlow

Tetric®
EvoFlow

Płynny kompozyt do uzupełnień
w odcinku przednim i bocznym

Tetric®
PowerFill
Tetric®
PowerFlow

Tetric®
Materiał
Do wypełnień
EvoCeram
w 4mm
BulkFill do modelowania
warstwach.
®
Tetric
Płynny,
Polimeryzacja
EvoFlow
uniwersalny
już w 3 sekundy
BulkFill
kompozyt

Tetric Prime Fill & Care
®

Nowość - Tetric Prime jest uniwersalnym, nanohybrydowym kompozytem do modelowania z efektem kameleona. Jego
kremowa konsystencja i zmniejszona lepkość ułatwiają modelowanie anatomicznej struktury zębów w odcinku przednim
i bocznym.

		 4 x Tetric Prime 3g dowolny kolor

cena promocyjna

948 PLN

+		 4 x Cervitec Liquid 300ml *

cena cennikowa
1 283 PLN

oszczędzasz

335 PLN

Cervitec Liquid jest bezalkoholową, gotową do użycia
płukanką o działaniu przeciwbakteryjnym. Zawiera
chlorheksydynę, ksylitol i olejki eteryczne. Składniki
aktywne mają wpływ na redukcję liczebności bakterii
w jamie ustnej, a tym samym na poprawę higieny.

Evetric

®

Evetric jest światłoutwardzalnym, nanohybrydowym materiałem kompozytowym, dającym kontrast na zdjęciach
rentgenowskich, przeznaczonym do wykonywania uzupełnień bezpośrednich.

1 x Evetric System Kit 4x3.5g/Evetric Bond
cena promocyjna

460 PLN

1 x Evetric 3.5g A2
1 x Evetric 3.5g A3

Politip
Politip jest wysokiej jakości dwuetapowym systemem do polerowania na wysoki połysk wypełnień wykonanych
z materiałów kompozytowych. Gumki Politip-F (szare) są przeznaczone do zdejmowania nadmiaru materiału
i wstępnego wygładzenia powierzchni. Gumki Politip-P (zielone), są przeznaczone do wygładzenia powierzchni
i polerowania na wysoki połysk powierzchni wypełnień.

cena promocyjna
za opakowanie 6 szt

50 PLN

1 x Politip-P (B) 6szt. zielony płomyk
lub

za 1 szt 8, 30 PLN

1 x Politip-P (C) 6szt. zielony duży kielich
lub

cena promocyjna
za 2 opakowania 12 szt

1 x Politip-P (D) 6szt. zielony mały kielich

95 PLN
za 1 szt 7, 90 PLN

F (zbierające)

Point

Small cup

P (polerujące)

Large cup

Point

1 x Politip-F (B) 6szt. szary płomyk
lub

1 x Politip-F (C) Refill 6szt. szary duży kielich
lub

1 x Politip-F (D) Refill 6szt. szary mały kielich

Small cup

Large cup

Adhese Universal
®

Adhese Universal posiada zarówno właściwości hydrofilowe jak i hydrofobowe. Przeznaczony do stosowania
we wszystkich technikach wytrawiania tkanek. W porównaniu do tradycyjnego opakowania (butelki),
Aplikator VivaPen pozwala na prawie 3 razy więcej aplikacji bondu.

1 x Adhese Universal VivaPen 2ml
+

1 x VivaPen Snap-On Cannulas 100*

cena promocyjna

265 PLN
cena cennikowa
443 PLN

oszczędzasz

178 PLN

Bluephase Restore & Cure
®

Bluephase PowerCure to lampa polimeryzacyjna o mocy 3000 mW/cm2, która pomaga uzyskać doskonałe rezultaty
utwardzania materiałów stomatologicznych, dzięki systemowi Polyvision. Automatycznie wykrywa on ruch rękojeści
podczas procedury utwardzania światłem i ostrzega użytkownika o niewłaściwej pozycji lampy poprzez wibrację.

cena promocyjna

7 000 PLN
cena cennikowa
9 088 PLN

oszczędzasz

2 088 PLN

1 x Bluephase PowerCure
+

1 x 	Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max*

IVOCERIN

Zawiera:
3 x Variolink Esthetic LC 2 g (Light, Neutral i Warm)
3 x Variolink Esthetic Try-In-Paste 1.7 g (Light, Neutral i Warm)
1 x Total Etch 2 g; 1 x Adhese Universal 5 g
1 x Monobond Plus 5 g; 1 x Liquid Strip 1.25 g
50 x Vivadent Applicators ; 20 x Application Tips Variolink
1 x Brush Holder ; 50 x Brushes soft; Various Accessories

Variolink Esthetic LC polecany
do licówek, wiążący na światło cement
kompozytowy do cementowania
ceramicznych i kompozytowych
uzupełnień stałych.

cena promocyjna

7 000 PLN
1 x Bluephase PowerCure
+

1 x 	Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max*
Zawiera:
3 x Variolink Esthetic DC 5 g (Light, Neutral i Warm)
3 x Variolink Esthetic Try-In-Paste 1.7 g (Light, Neutral i Warm)
1 x Total Etch 2 g; 1 x Adhese Universal 5 g
1 x Monobond Plus 5 g; 1 x Liquid Strip 1.25 g
50 x Vivadent Applicators ; 20 x Application Tips Variolink
1 x Brush Holder ; 50 x Brushes soft; Various Accessories

cena cennikowa
9 628 PLN

oszczędzasz

2 628 PLN

Idealna kombinacja dla
cementowania adhezyjnego
Variolink Esthetic DC szczególnie rekomendowany do ostatecznego cementowania
uzupełnień inlay, onlay, koron częściowych, koron całkowitych oraz mostów.

cena promocyjna

1 248 PLN
cena cennikowa
1 803 PLN

3 x Variolink Esthetic DC 5g dowolny kolor
+

1 x Adhese Universal System VivaPen 2ml/100*

Adhese Universal posiada zarówno właściwości hydrofilowe jak
i hydrofobowe. Przeznaczony do stosowania we wszystkich technikach
wytrawiania tkanek. W porównaniu do tradycyjnego opakowania (butelki),
Aplikator VivaPen pozwala na prawie 3 razy więcej aplikacji bondu.

oszczędzasz

519 PLN

cena promocyjna

1 474 PLN
cena cennikowa
2 025 PLN

2 x Variolink Esthetic DC 9g dowolny kolor
+

1 x Adhese Universal System VivaPen 2ml/100*

oszczędzasz

551 PLN

Cementowanie adhezyjne
z optymalną kontrolą wilgotności
Variolink Esthetic DC szczególnie rekomendowany do ostatecznego cementowania
uzupełnień inlay, onlay, koron częściowych, koron całkowitych oraz mostów.

	3 x Variolink Esthetic DC 9g
(2 neutral, 1 warm)

+

1 x 	OptraGate Assortment 80 szt.*
(40 Small, 40 Regular)

cena promocyjna

1 665 PLN
cena cennikowa
2 371 PLN

oszczędzasz

706 PLN

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

Profesjonalne oczyszczenie
przed procedurą cementowania
cena promocyjna

2 x SpeedCEM Plus 9g dowolny kolor

990 PLN

+

cena cennikowa
1 312 PLN

oszczędzasz

1 x Kolornik - Shade Guide A-D*

SpeedCEM Plus cement samoadhezyjny dedykowany do tlenku cyrkonu,
metalu oraz wkładów koronowo-korzeniowych, zawierający MDP.

322 PLN

cena promocyjna

500 PLN
cena cennikowa
619 PLN

oszczędzasz

119 PLN
1 x 	SpeedCEM Plus 9g dowolny kolor
		

+

1 x Proxyt medium fluoride free 80g*

Proxyt pasta profilaktyczna do profesjonalnego
czyszczenia i polerowania zębów.

Proxyt – delikatne dla zębów
i uzupełnień
®

Nowe pasty Proxyt® dedykowane są do profesjonalnego czyszczenia zębów i polerowania oraz występują
w trzech różnych klasach ścieralności: drobnej (fine), średniej (medium) i grubej (coarse). Ta różnorodność
zapewnia odpowiednią dbałość o naturalną strukturę zębów, wykonane uzupełnienia i protezy, dzięki
czemu można zapobiec niepożądanemu zużyciu i ścieraniu powierzchni. Delikatna pasta Proxyt bez
zawartości pumeksu jest zalecana do polerowania wysokiej jakości kompozytów i ceramik. Skutecznie
czyści i delikatnie poleruje, a uzupełnienia i protezy zachowują swój połysk i atrakcyjny wygląd.

Pasty Proxyt zawierają fluor oraz ksylitol, dodatkowo Proxyt Medium jest dostępny w wariancie bez
fluoru i substancji aromatyzujących. Dzięki zoptymalizowanej formule nowe pasty profilaktyczne dobrze
przylegają do narzędzi stomatologicznych i zębów. Niemniej jednak, szybko i łatwo się spłukują.

1 x Proxyt 80g tubka

cena promocyjna

85 PLN

		
fine
		medium
		
medium fluoride free
		
coarse
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VivaStyle Paint On Plus
®

Wybielanie w warunkach domowych, bez konieczności użycia szyny. Lakier aplikuje się bezpośrednio
na zęby za pomocą pędzelka.

1 x VivaStyle Paint On Plus Patient Kit COS
		zawiera 1 x VivaStyle Paint On Plus 20ml tubka
14 pojemniczków i pędzelków

1 x Proxyt 80g dowolny
+

1 x Fluor Protector S Starter Kit 4g tubka*

cena promocyjna

560 PLN
cena cennikowa
794 PLN

oszczędzasz

234 PLN
Fluor Protector S jest lakierem zawierającym fluor, chroniącym zęby przed
próchnicą, nadwrażliwością oraz erozją szkliwa.

Cervitec F & OptraGate
®

®

Cervitec F zawiera fluor, chlorheksydynę oraz chlorek cetylpirydyny (CPC), który pomaga zapobiegać
narastaniu płytki nazębnej oraz występowaniu zapalenia dziąseł. Ten innowacyjny skład lakieru
pozwala jednocześnie na przeprowadzenie procedury fluoryzacji oraz ograniczenie liczebności bakterii
bytujących w jamie ustnej.
Cervitec F jest rekomendowany jako podstawowy środek ochronny u pacjentów z wysoką podatnością
na próchnicę z nadwrażliwością zębów.

1 x Cervitec F 7g tubka
		

+

6 x Cervitec Gel Test Pack 5g tubka*
20 x OptraGate*

		
		

zawiera 5 x small, 5 x regular, 5 x junior blue
i 5 x junior pink

		

cena promocyjna

625 PLN
cena cennikowa
996 PLN

oszczędzasz

371 PLN
Cervitec Gel to żel do higieny jamy ustnej z chlorheksydyną, fluorem,
ksylitolem i prowitaminą D-pantenol. Dzięki takiemu składowi żel pomaga
utrzymać właściwą higienę zębów, dziąseł, tkanek miękkich wokół implantów
i błony śluzowej jamy ustnej.

OptraGate & Plaque Test
®

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. OprateGate nie zawiera lateksu, występuje w trzech rozmiarach oraz w wersji
dla dzieci.

cena promocyjna

1 x OptraGate Junior Assortment
		20 x blue + 20 x pink

lub

cena cennikowa
457 PLN

20 x blue + 20 x pink

oszczędzasz

1 x OptraGate Small Assortment
		

+

1 x Plaque Test*

		

345 PLN

11g butelka

112 PLN

		

Plaque Test to fluorescencyjny płyn, który w prosty sposób
pozwala na wybarwienie płytki nazębnej obecnej
na zębach naturalnych oraz uzupełnieniach protetycznych

Ivoclar Vivadent Academy

Wszystkie webinary
w jednym miejscu
https://resources.ivoclarvivadent.com/dentist/en/academy
*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez lekarza dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com
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 1 września 2020 do 31stycznia 2021r. 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.
Cena przekreślona oznacza sugerowaną przez Dostawcę cenę detaliczną. Wartość procentowa oznacza procentową wartość obniżki w relacji do sugerowanej ceny detalicznej.

Przedstawiciele handlowi Ivoclar-Vivadent:

Leszek
Podkowik

Krzysztof
Kołdys
Katarzyna
Szydlik

Żaneta
Jankowska

Artur
Walczyk
Marta
Hajduga

Piotr
Janiaczyk
Kazimierz
Dudek

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

Łukasz
Lewczuk

Artur Walczyk
tel.: +48 607 216 303

Łukasz Lewczuk
tel.: + 48 609 211 421

Katarzyna Szydlik
tel.: +48 603 117 391

Marta Hajduga
tel.: + 48 607 207 620

Kazimierz Dudek
tel.: + 48 509 907 592

Piotr Janiaczyk
tel.: + 48 601 380 609

Krzysztof Kołdys
tel.: + 48 609 082 708

Wioletta Tuszyńska
tel.: + 48 601 342 801

Leszek Podkowik
tel.: + 48 601 338 053

Żaneta Jankowska
tel.: + 48 601 058 005

Wioletta
Tuszyńska

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

facebook.com/
IvoclarVivadentPolska

