KAMPANJERBJUDANDE
MAJ–JUNI 2022

Allt du behöver
på klinik!

|

F O R S T E C D E N TA L

Lite bättre,
lite roligare.

NYHET

Satsa på ett
sommarleende

Prova SmartBibs miljövänliga, färgglada patientservetter i tre lager. Välj bland tolv olika färger.
Två lager papper och ett lager plast.
500 st, 33 x 45 cm.

Prova OmniWhite smile kit,
10 % eller 16 %, 5 x 3 ml.

SmartBibs

150 kr

363 kr

(ORD PRIS 463 KR)

Panavia V5
Ett cement till alla cementindikationer
och en priming-procedur
3 Störst indikationsområde,
inklusive adhesion för
broar och fasader.
3 Mest estetiska dualcementet (fem färger).
3 Pålitlig spaltförsegling
999 kr
med hög
(ORD PRIS 1 200 KR)
bindningsstyrka.

Prova en universell
protetisk primer
Clearfil ceramic primer plus är en universell
protetisk primer för alla cement- och repareringsindikationer. Produkten innehåller både
Kuraray Noritakes genuina originella monomeren MDP och en silanmonomer.
Detta ger en utmärkt bindningsstyrka för alla
kiselbaserade keramer, zirconia, komposit och
till och med metaller, med en mycket enkel
procedur. Clearfil ceramic primer plus kombineras med fördel med det adhesiva resincementet Panavia V5 för pålitliga cementerings
procedurer.

Din sommarpresent
Handla för minst 5 000 kr och få en kylväska!
När det blir varmare och du kan ta en tur till
stranden så hoppas vi att denna kylväska ska
komma väl till pass. Den finns i blå eller grön.

777 kr

(ORD PRIS 914 KR)

Gäller max ett tillfälle per företag, så länge lagret räcker.

Alla priser exklusive moms (utom där annat anges). Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Erbjudandet gäller från och med 2022–05–01
till och med 2022–06–30. Olika erbjudanden kan ej kombineras. Kampanjvaror av icke dental karaktär kan komma att bytas ut och erbjuds ej till
landsting eller Praktikertjänst.
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