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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Kompozyt wzmocniony włóknem szklanym 
- podbudowa do dużych ubytków

GC everX posteriorTM

 Korzyści
• Prawie dwa razy większa 
 wytrzymałość na zrywanie niż  
 w przypadku konwencjonalnego 
 kompozytu
• Warstwy grubości 4 mm można 
 nakładać jednoczasowo
• Niezawodne połączenie  
 z pokryciem kompozytowym  
 i tkanką zęba
• Doskonały zamiennik zębiny  
 w przypadku dużych lub  
 głębokich ubytków

od 265 zł *

everX posteriorTM Art.-Nr. 005118 everX posterior  265 zł* 
15 x 0,13 ml (0,25 g)  Unitips

Art.-Nr. 005274  everX posterior 795 zł* 
50 ampułek Unitip x 0,13 ml (0,25 g)

Kup 2 opakowania po 15 ampułek everX Posterior
+ 1 strzykawka do wyboru Gradia Direct posterior p-A2 lub p-A3 GrATiS!
Kup 3 opakowania po 15 ampułek everX Posterior
+ 1 strzykawka do wyboru G-ænial posterior p-A2 lub p-A3 GrATiS!

everX FlowTM

Wzmocniony włóknem szklanym  
płynny kompozyt do odbudowy zębiny
przekonująco stabilna struktura

• wyższa odporność na pękanie  
 dla trwałych rozległych odbudów

• idealna tiksotropia 
 dla łatwej aplikacji  
 i doskonałej adaptacji

• Optymalny do wzmocnienia  
 dużych ubytków i uzyskania  
 trwałych rezultatów estetycznych

everX FlowTM to nowe rozwiązanie GC do solidnego i nieskom- 
plikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień.  
Dzięki łatwości użycia, dwóm kolorom i wyjątkowej wytrzymałości,  
everX FlowTM szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1  
do wszystkich uzupełnień wymagających mocnej odbudowy. Odcień 
„Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich 
ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” materiałem  
z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

odcień 
Bulk

odcień 
Dentin

Dwa odcienie, aby sprostać wszystkim 
wymaganiom

Doskonale dostosowany  
do głębokich ubytków  
w zębach bocznych
Głębokość utwardzania 5,5 mm

Idealny do uzyskania bardziej 
estetycznych rezultatów  
i do odbudowy zrębu
Głębokość utwardzania 2,0 mm

optymalny do wzmocnienia dużych ubytków i uzyskania trwałych rezultatów 
estetycznych

Preparacja ubytku
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Sytuacja po zabieguWarstwa pokrywająca  
z Essentia (odcień Universal)

Aplikacja everX Flow
(odcień Dentin)

Preparacja ubytku
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Sytuacja po zabieguWarstwa pokrywająca z 
G-ænial Universal Injectable 
(Odcień A3)

Aplikacja everX Flow
(odcień Bulk)

Art.-Nr. 012900 everX Flow Bulk
strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk,
20 końcówek aplikacyjnych Dispensing  
Tip III z tworzywa, osłona chroniąca  
przed światłem; 265 zł*

Art.-Nr. 012901 everX Flow Dentin
strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin,
20 końcówek aplikacyjnych Dispensing  
Tip III z tworzywa, osłona chroniąca  
przed światłem; 265 zł*

595 zł*
720 zł*

everX FlowTm /
essentia Starter Kit 

Strzykawki

Art.-Nr. 901533 everX FlowTm /
essentia Starter Kit Strzykawki 

Zestaw zawiera: 1 strzykawka (2ml) 
everX Flow Bulk, 1 strzykawka (2ml) 
everX Flow Dentin, 1 strzykawka (2ml) 
Essentia U, 40 końcówek aplikacyjnych 
Dispensing Tip III z tworzywa, 2 osłony 
chroniące przed światłem 

-17%

795 zł*

everX Flow Kup 3 strzykawki everX Flow  
w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka everX Flow Bulk 
GrATiS!

2 x everX posterior
1 x Gradia Direct GrATiS!

3 x everX posterior
1 x G-ænial posterior GrATiS!lub

3 + 11 !

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od  
Konsultanta GC lub za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jednorazowego zakupu.
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Wyjątkowe właściwości 
Bez kleistości 

mała siła przy wyciskaniu 
wysoka kontrastowość 

na zdjęciach rtg

Ultradrobne
cząsteczki baru

(150 nm) przy
wysokiej zawartości

wypełniacza

Technologia 
powlekania silanem  
o pełnym pokryciu  
(FSC) poprawiająca  

dyspersję i adhezję 
wypełniaczy  

w matrycy

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

1 x G-ænial A2 lub A3  GrATiS1

GC G-ænial®  
Universal injectable
Kompozyt do odbudowy  
o wysokiej wytrzymałości 
Płynna konsystencja -  
wysoka wytrzymałość 

Perfekcyjna konstrukcja:
brak niekontrolowanego wypływu

materiału i łatwe oddzielanie  
materiału od końcówki aplikacyjnej

Zginalne końcówki
ułatwiają dostęp

do każdego ubytku

Nie spływa:
materiał zachowuje

nadany kształt

Łatwe wyciskanie materiału 
dla maksymalnego komfortu

G-ænial Universal injectable + 
G-premio BoND w ofercie specjalnej

590 zł*                715 zł *

Art-Nr. 901509 G-ænial Universal injectable  
+ G-premio Bond w ofercie specjalnej
Zestaw zawiera: po 1 strzykawce G-ænial 
Universal Injectable (1 ml/1.7 g) A1, A2, A3, 
G-Premio BOND butelka 5ml, akcesoria 
+ 1 strzykawka G-ænial A2 lub A3 GrATiS1!

G-ænial® Universal  
injectable

130 zł*

3 + 11 !
Kup 3 strzykawki G-ænial Universal
Injectable w dowolnym odcieniu
(1 strzykawka 1 ml/1.7 g)
+ 1 strzykawka A2 lub A3 GrATiS1! 

Cena pojedynczej strzykawki

Cena za opakowanie

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od  
Konsultanta GC lub za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jednorazowego zakupu.

Art.-Nr.  901487  XBw
Art.-Nr.  901488  BW
Art.-Nr.  901489  A1
Art.-Nr.  901490  A2
Art.-Nr.  901491  A3
Art.-Nr.  901492  A3.5
Art.-Nr.  901493  A4
Art.-Nr.  901494  B1

Art.-Nr.  901495  B2
Art.-Nr.  901496  cV
Art.-Nr.  901497  cVD
Art.-Nr.  901498  Ao1
Art.-Nr.  901499  Ao2
Art.-Nr.  901500  Ao3
Art.-Nr.  901501  je
Art.-Nr.  901502  Ae

injection  
moulding Kit

390 zł*

Art-Nr. 901532  injection moulding Kit
Zestaw zawiera:
po 1 strzykawce G-ænial Universal 
Injectable (1 ml/1.7 g) A1, A2, A3,  
1 nabój EXACLEAR (48 ml), 
3 końcówki mieszające II S

Zoptymalizuj sposób, w jaki pracujesz!
rozpocznij wstrzykiwanie naszym 
najmocniejszym materiałem do  
bezpośredniej odbudowy.
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC eXAcLeAr
Wyraźny obraz
Transparentny materiał poliwinylosiloksanowy - Twój przezroczysty 
partner do pracy. innowacyjny, przezroczysty materiał silikonowy, 
który ułatwia drogę do doskonałych rezultatów.

* nie jest marką GC

eXAcLeAr memoSiL 2* registrado clear*

250 zł *

eXAcLeAr Art.-Nr. 012792 eXAcLeAr 
2 naboje (48 ml),
6 końcówek mieszających II S

Art.-Nr. 800100 60 końcówek  
miejszających ii S, 288 zł*

Przezroczystość EXACLEAR (po prawej stronie) w porównaniu do 
konkurentów.optymalna konsystencja 

do przeprowadzenia udanej 
procedury

 KrySTALicZNie cZySTy oBrAZ 
• wysoka przezroczystość zapewnia 
 doskonałą wizualną kontrolę  
 widoczności szczegółów 

• wyjątkowa przezroczystość umożliwia  
 bardzo skuteczne utwardzanie światłem  
 przez silikon 

 opTymALNe SToSowANie
• Optymalna konsystencja umożliwia  
 łatwe umieszczenie w łyżce

• Do odbudowy techniką iniekcyjną  
• Bardzo łatwo naciąć lub nawiercić 

 
 oDTwArZANie 
• Doskonałe odtwarzanie detali, optymalna 
 stabilność i odporność na rozrywanie 
 podczas aplikacji

• perfekcyjne przenoszenie z modelu  
 do jamy ustnej

 idealny do: 
• Techniki modelowania iniekcyjnego: łatwa kontrola 
 wstrzykiwania i doskonałe utwardzanie światłem
• prac z tymczasowymi koronami i mostami:  
 skuteczne utwardzanie światłem podwójnie utwardzalnych 
 materiałów, takich jak TEMPSMARTTM DC
• Nakładania warstwowego kompozytu: łatwe utwardzanie 
 światłem od strony podniebiennej   
• Umieszczania włókien lub zamków: łatwe przenoszenie  
 z modelu do jamy ustnej

Zapływanie przy braku nacisku  
Optymalna konsystencja 
ułatwiająca umieszczanie w łyżce

Zapływanie pod  
wpływem nacisku
Płynna podczas wprowadzania 
dla zapewnienia doskonałego 
dopasowania do preparacji  
i precyzyjnego odtworzenia 
szczegółów

Łatwe nawiercanie 
Sztywna i stabilna po związaniu 

i łatwa do nacinania i wywiercania 
otworów do wstrzykiwania

Nie rozrywa się
Na tyle elastyczna,
aby podczas zdejmowania
materiał nie pękał 
i nie odkształcał się

injection  
moulding Kit

390 zł *

Art-Nr. 901532   
injection moulding Kit
Zawiera: 3 strzykawki  
G-ænial Universal Injectable  
(1 ml/1,7 g) A1, A2, A3,  
1 nabój (48 ml) EXACLEAR,  
3 końcówki mieszające II S

4

Skontaktuj się z regionalnym 
Konsultantem Gc, aby uzyskać więcej 
informacji o naszych nowościach Gc 
TempSmArTTm Dc i Gc eXAcLeAr!
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

3 + 11 !

GC TempSmArT TM  Dc
Szybka i niezawodna droga do ostatecznej odbudowy
podwójnie utwardzalny kompozyt na tymczasowe korony i mosty

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej. Nie tylko 
chronią opracowane zęby, ale zapewniają komfort i estetykę w czasie, gdy pacjent  
czeka na ostateczne uzupełnienie. Wprowadzona przez GC nowa technologia, dzięki 
TEMPSMART DC, czyni materiały tymczasowe bardziej inteligentnymi. TEMPSMART DC 
to pierwszy, nie zawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał 
tymczasowy, który ułatwia i usprawnia codzienną pracę.

Strzykawka 10 ml, 10 końcówek mieszających

Art.-Nr. 12776 12777 12778 12779

odcień A1 A2 A3 B1

 eSTeTycZNe 
 roZwiĄZANie  
· Fluorescencja 
 i długotrwały połysk

 iNTeLiGeNTNe 
 roZwiĄZANie  
· Krótki czas procedury 
 dzięki opcji utwardzania 
 światłem

 BeZproBLemowe
 roZwiĄZANie  
· Nieklejąca powierzchnia
· wysoki połysk w kilku 
 krokach

 BeZpiecZNe 
 roZwiĄZANie  
· wysoka wytrzymałość 
 na pękanie
· idealny na mosty  
 w odcinku bocznym

Nabój 48ml, 16 końcówek mieszających

Art.-Nr. 12770 12771 12772 12773 12774 12775

odcień A1 A2 A3 A3,5 B1 BW

Kup 3 opakowania TEMPSMART DC nabój 48 ml  
w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie TempSmArT Dc nabój 48 ml  
w odcieniu A2 lub A3 GrATiS1!  

Oferta dotyczy wszystkich odcieni. 
1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC  
lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury 
jednorazowego zakupu. Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów.

Akcesoria:
901537 Końcówki mieszające II SSS (60 szt) 205 zł*

355 zł* 

TempSmArT TM Dc 

Kup 1 opakowanie TEMPSMART DC nabój 48 ml  
w jednym z dostępnych odcieni
+ 1 opakowanie TempSmArT Dc strzykawka 10 ml  
w odcieniu A2 lub A3 GrATiS1!  

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC  
lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury 
jednorazowego zakupu. Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów.

355 zł*

TempSmArT TM Dc 

1+ 11 !

TEMPSMART DC

Structur 3

Protemp 4

Luxatemp Star

Integrity Multi Cure
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Czasy etapów procedury TEMPSMART DC w porównaniu do konkurentów (min)

 Czas pracy  Czas wiązania w jamie ustnej  Czas usuwania   Wiązanie ostateczne

Cena za opakowanie

Cena za opakowanie

Strzykawka 10 ml, 10 końcówek 
mieszających

Akcesoria:
900668 Końcówki mieszające  
GC Automix Tip Regular  
(10 sztuk) 40 zł*

210 zł*

TempSmArT TM Dc 

Cena za opakowanie

5
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Światłoutwardzalny cement kompozytowy do wysokich 
standardów estetycznych przy prostej aplikacji
Doskonała płynność

• Technologia Całkowitego 
 Pokrycia Silanem - FSC
• Zalety tiksotropii
• Idealne dopasowanie
• Nie klei się
• Nadmiary łatwo usuwalne
• Doskonała polimeryzacja
• Niezwykła odporność  
 na ścieranie
• Minimalna grubość warstwy
• Naturalna estetyka

GC G-CEMTM Veneer

Adhezja do ceramiki 
szklanej, ceramiki 
hybrydowej  
i kompozytów

Adhezja do tlenku  
cyrkonu, tlenku glinu  
i metali nieszlachetnych

Adhezja do metali 
szlachetnych

Silan

MDP

MDTP

Adhezja do szkliwa  
i zębiny

Adhezja do szkliwa, 
zębiny, kompozytów  
i metali nieszlachetnych 
do odbudowy zrębu

Adhezja do metali 
szlachetnych

4-MET

MDP

MDTP

G-CEMTM Veneer łączy optymalnie zrównoważoną lepkość z doskonałymi 
właściwościami fizycznymi i optycznymi. Rezultat: niezwykle estetyczne  
i trwałe uzupełnienia. Łatwe nakładanie i usuwanie nadmiaru cementu, 
wyjątkowa wytrzymałość, stabilny kolor i doskonała estetyka sprawiają,  
że G-CEMTM Veneer rekomendowany jest do uzupełnień zębów 
przednich i bocznych o grubości poniżej 2 mm wykonywanych  
z ceramiki lub kompozytu.
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Uzyskany rezultat zachwyca.

-15 %

760 zł*                  890 zł    

G-cem TM Veneer Starter Kit Art.-Nr. 012383 G-cem Veneer Starter Kit
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM Veneer strzykawka (1 ml/1,7 g) A2  
i TR, 2 x Try-In Paste strzykawka (1,2 ml/1,5 g) A2 i TR, 1 x G-Multi 
PRIMER 5 ml, 1 x G-Premio BOND 5ml, 45 końcówek 
dozujących z metalu, akcesoria.

Inne dostępne opakowania:

G-cem Veneer Uzupełnienie  
Zawiera: 1 strzykawka 1 ml/1,7 g  
+ 10 końcówek dozujących z metalu, 140 zł*
Art.-Nr. 012389 G-CEM Veneer A2
Art.-Nr. 012390 G-CEM Veneer Translucent (TR)
Art.-Nr. 012391 G-CEM Veneer Opaque (OP)
Art.-Nr. 012392 G-CEM Veneer Bleach (BL)

G-cem Try-in paste 
Zawiera: 1 strzykawka 1,2 ml/1,5 g 135 zł*
Art.-Nr. 012803 G-CEM Try-in Paste A2
Art.-Nr. 012804 G-CEM Try-in Paste Translucent
Art.-Nr. 012805 G-CEM Try-In Paste Opaque
Art.-Nr. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

Akcesoria:
Art.-Nr. 901503 Końcówki dozujące typu długa igła 
(metalowe) (30 szt) 110 zł * 
Art.-Nr. 009553 G-multi primer  
5 ml, 235 zł*
Art.-Nr. 012696 G-premio BoND  
5 ml butelka 325 zł*
Art-Nr. 009552 G-premio Bond DcA 
3 ml butelka, 170 zł*

A2
Standardowy,  
do stosowania  
w większości 
przypadków.

Translucent 
Idealny do bardzo 
cienkich uzupełnień, 
aby zachować naturalny 
kolor.

opaque  
Stosowany, gdy  
trzeba zamaskować 
przebarwienia podłoża.

Bleach 
Służy do zwiększenia 
nieprzezroczystości  
i jasności, gdy pożądane 
są białe, perłowe zęby.
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Gc Luting Guide

zawierający  
instrukcje

krok po kroku 
dla każdej opcji 
cementowania
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC FujiCEM TM Evolve
Innowacyjny szkło-jonomer modyfikowany żywicą 
dla zapewnienia niezawodności i komfortu pracy
o krok do przodu

• Wersja do mieszania ręcznego  
 lub Automix
• Bez konieczności wcześniejszego 
 przygotowania
• Długi czas pracy, krótki czas wiązania
• Odporny na wilgoć: koferdam nie jest 
 wymagany 
• Doskonałe uszczelnienie i adaptacja 
 brzeżna
• Optymalna lepkość
• Minimalna grubość warstwy
• Opcjonalne utwardzanie światłem
• Optymalna adhezja do cyrkonu
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FujiCEMTM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do codziennej pracy, 
łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami 
szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia 
światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają 
cementowanie. Ponadto FujiCEMTM Evolve ma ulepszone właściwości, 
takie jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe 
wiązanie - zwłaszcza do tlenku cyrkonu.

Dostępne opakowania:
Art.-Nr. 012951 
FujicemTm evolve Single pack  
350 zł*
Zawiera: 1 strzykawkę GC FujiCEMTM Evolve  
(5 ml/9,2 g), 15 końcówek GC Push and Click 
Tip Regular

Akcesoria:
Art.-Nr. 012954  
Końcówki push and click mixing Tips 
regular  
15 szt.; 65 zł*
Art.-Nr. 012955  
Końcówki push and click mixing Tips endo  
15 szt.; 100 zł*

600 zł *                  750 zł*  

Fujicem TM evolve Handmix Art.-Nr. 012952 FujicemTm evolve Triple pack Handmix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki GC FujiCEMTM Evolve  
(5 ml/9,2 g), bloczek do mieszania #22

- 20%

700 zł*                   880 zł*

Fujicem TM evolve Automix Art.-Nr. 012953 FujicemTm evolve Triple pack Automix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki GC FujiCEMTM Evolve  
(5 ml/9,2 g), 45 końcówek GC Push and Click Tip Regular

- 20%
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Już po 3-sekundowym utwardzaniu 
światłem uzyskuje się stan plastyczny.

Nadmiary są łatwe do usunięcia Efekt końcowy

Sytuacja początkowa Aplikacja przy użyciu Automix Osadzanie uzupełnienia
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC G-cem LinkForceTM  
podwójnie utwardzalny cement adhezyjny do osadzania  
do wszystkich wskazań, do wszystkich substratów
 

GC initialTM  LrF BLocK 
Bloczki CAD/CAM z ceramiki skaleniowej 
wzmocnionej leucytem do pełnokonturowych 
uzupełnień pośrednich

 Korzyści 
 wytrzymały i kompaktowy 
• Wyższa wytrzymałość w porównaniu  
 do konwencjonalnych bloczków  
 z ceramiki skaleniowej
• Mniejsze ryzyko odpryskiwania
• Precyzyjne krawędzie
• Bardzo gładkie powierzchnie  
 już po wyfrezowaniu 
 połysk i estetyka
• Łatwe i szybkie polerowanie
• Efekt kameleona

Wystarczy wyfrezować... wypolerować... 
zacementować  ...bez glazurowania!

Więcej informacji na temat G-CEM LinkForce 
można znaleźć na stronie 19.

Bloczki InitialTM LRF  
są kompatybilne  
z systemem CEREC.

oFerTA SpecjALNA -20%!

Art.-Nr. 900757 initialTm LrF Glazing Kit (do Cerec)
Zawiera: 3 x Initial™ LRF Block A2-HT-14, 2 x Initial™  
LRF Block A2-LT-14, 3 x Initial™ LRF Block A3-HT-14,  
2 x Initial™ LRF Block A3-LT-14, Initial™ LRF pastę 
glazury i płyn, Initial™ pędzelek 02 LP

670 zł*              835 zł*

initial TM LrF cerec Glazing Kit promo 

optymalne osadzanie4 + 1 !

Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
rozmiar 12: 255 zł* za opakowanie
rozmiar 14: 255 zł* za opakowanie
rozmiar 14L: 255 zł* za opakowanie
Po 5 bloczków w opakowaniu
Glazury w paście i płyn 165 zł*

Przy zakupie 4 opakowań Initial LRF (po 5 szt.),  
otrzymasz 1 opakowanie bloczków initial LrF (5 szt.) GrATiS!  
(dotyczy wszystkich dostępnych artykułów, ale tylko w tej samej  
grupie produktów)255 zł*

initial TM LrF cerec Block 

Cena za opakowanie

GC G-cemTM Veneer  
światłoutwardzalny cement kompozytowy do wysokich 
standardów estetycznych przy prostej aplikacji

Więcej informacji na temat G-CEM Veneer 
można znaleźć na stronie 6.
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charakteryzacja połysk

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC cerASmArTTM270
Bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej  
o zdolności do absorbowania oddziałujących sił
Naturalne dopasowanie i elastyczność 
precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą  
w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni

• Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
• Odporność na ścieranie zapewniająca długoczasową 
 trwałość odbudowy
• Niezwykle precyzyjne brzegi zapewniające płynne przejścia
• Doskonała polerowalność i trwałość połysku
• Optymalna fluorescencja i przezierność
• Sprężystość korzystna w przypadku osadzania  
 korony na implancie
• Właściwy wybór do rozległych, narażownych  
 na obciążenia uzupełnień
• Perfekcyjne wtapianie w tło przy odbudowie trzonowców 
 jednym odcieniem
• Idealny do odbudowy kilku uzupełnień na jednej wizycie

 Korzyści 
 wytrzymały i kompaktowy 
• Wyższa wytrzymałość w porównaniu  
 do konwencjonalnych bloczków  
 z ceramiki skaleniowej
• Mniejsze ryzyko odpryskiwania
• Precyzyjne krawędzie
• Bardzo gładkie powierzchnie  
 już po wyfrezowaniu 
 połysk i estetyka
• Łatwe i szybkie polerowanie
• Efekt kameleona

optymalne osadzanie

Przy zakupie 4 opakowań CERASMART 270 (po 5 szt.), 
otrzymasz 1 opakowanie bloczków cerASmArT 270 
(5 szt.) GrATiS! (dotyczy wszystkich dostępnych 
artykułów, ale tylko w tej samej grupie produktów) 

od 405 zł*

cerASmArT TM 270  
cerec Block

4 + 1 !

Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT,
A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
rozmiar 12: 405 zł* za opakowanie
rozmiar 14: 445 zł* za opakowanie
rozmiar 14L: 480 zł* za opakowanie
Po 5 bloczków w opakowaniu

Bloczki CERASMARTTM 270 są kompatybilne  
z CEREC i są na liście najnowszej aktualizacji 
oprogramowania CEREC. 

Art.-Nr. 901594 cerASmArT Tm270 Advanced Kit
Zawiera: 10 x CERASMART 270 (3 x A2 HT; 3 x A3 HT;  
2 x A2 LT; 2 x A3 LT) rozmiar 14; 5 x Optiglaze Color:  
A Plus, White, Red Brown, Clear, Clear HV  
oraz G-Multi Primer1655 zł *

cerASmArT TM 270  
Advanced Kit

wybierz preferowany sposób wykończenia

Szybkie i łatwe polerowanie

Imponujący stopień połysku przy 
zastosowaniu kilku prostych kroków 
polerowania.

Możesz wybrać spośród różnych kolorów lub użyć przezroczystej 
wersji (Clear), aby zwiększyć połysk.

Polerowanie można wykonać przy użyciu tradycyjnych 
narzędzi i frezów do polerowania.

Bo wszystko wygląda lepiej w kolorze

Nadaj swoim uzupełnieniom indywidualny 
charakter pociągnięciem pędzla dzięki 
OPTIGLAZE color, gotowej do użycia  
i odpornej na ścieranie powłoce glazury.
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Aktualności! · Aktualności! · Aktualności! · Aktualności! a

Szkłojonomerowy system do odbudowy bulk 
z nową technologią szkła hybrydowego!!

Aplikacja 
typu bulk

Nadanie 
kształtu

Krok po kroku

 Wskazania
• wypełnienia ubytków klasy i/ostateczne
• wypełnienia ubytków klasy ii narażone  
 na  przeciążenia zgryzowe/ostateczne
• Wypełnienia tymczasowe
• Wypełnienia ubytków klasy V i odbudowa  
 zrębu korony

Szklana hybryda do wypełnień typu bulk dla 
pacjentów w wieku od 7 do 77 lat i nie tylko. 
EQUIA Forte ma wyjątkową zdolność adaptacji  
do ubytku i dobrze łączy się ze wszystkimi 
powierzchniami.

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

EQUIA Forte dostępna jest w następujących opakowaniach  
i odcieniach:  
eqUiA Forte Zestaw intro, 325 zł* 
(20 kapsułek, 20 jednostkowych ampułek EQUIA Forte Coat) 
A2, A3, B2  
eqUiA Forte Zestaw promo, 1130 zł* 
(100 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml)  
eqUiA Forte Fil uzupełnienie, 550 zł*  
(50 kapsułek): asortyment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 

eqUiA Forte Zestaw clinic, 1960 zł* 
(200 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2  
Art.-Nr. 900962 eqUiA Forte coat Flipcap 
Butelka 4 ml, akcesoria: 270 zł*  
Art.-Nr. 900960  eqUiA Forte coat,  
50 jednostkowych ampułek (po 0,1 ml); 385 zł*

550 zł*

eqUiA Forte Fil uzupełnienieArt.-Nr. 900921 eqUiA Forte Fil, kapsułki A2  
Art.-Nr. 900923 eqUiA Forte Fil, kapsułki A3 
1 opakowanie zawiera 50 kapsułek EQUIA Forte Fil, proszek 0,40 g  
i płyn 0,13 g (0,10 ml). Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml

Kup 4 opakowania kapsułek eqUiA Forte Fil (po 50 kapsułek)
+ 1 opakowanie eqUiA Forte HT Fil (50 kapsułek) A2 lub A3  GrATiS1! 

Oferta dotyczy wszystkich odcieni.  
1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio do Konsultanta GC  
lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury  
jednorazowego zakupu. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

4 + 11 !

Cena za opakowanie

Cena za opakowanie

Silvermix + aplikator do kapsułek GrATiS1 !

1960 zł*
eqUiA Forte Zestaw clinic Art.-Nr. 900937 eqUiA Forte Zestaw intro A2

Art.-Nr. 900957 eqUiA Forte Zestaw clinic A3 
1 opakowanie zawiera 200 kapsułek EQUIA Forte Fil, proszek 0,40 g i płyn 0,13 g (0,10 ml). 
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml i 1 butelkę EQUIA Forte Coat (4 ml) 

Kup 1 opakowanie eqUiA Forte Zestaw  clinic
+ Aplikator do kapsułek
+ Silvermix GrATiS1!  
1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem 
Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów.
Promocja ważna po ugodnieniu z Konsultantem GC
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             Umów się z nami na spotkanie, zaprezentujemy   
             nasze rozwiązania i dostarczymy próbkę  
             do Twojego gabinetu. 

Zapytaj Konsultanta Gc
o indywidualne oferty!

Konfigurator Gc restorative  
Dentistry Guide w wersji 3D,  

do bezpłatnego pobrania  
na stronie: www.gceurope.com



premiery iDS · premiery iDS · premiery iDS · premiery iDS · premiery iDS 

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Silvermix + aplikator do kapsułek GrATiS1 !

EQUIA ForteTM HT jest dostępna w następujących  
opakowaniach i odcieniach:  
eqUiA ForteTm HT Zestaw intro, 325 zł*
(20 kapsułek, 20 jednostkowych ampułek  
Equia Forte Coat po 0,1 ml): A2, A3, B2 
eqUiA ForteTm HT Zestaw Promo, 1130 zł*
(100 kapsułek, 1 x Equia Forte Coat 4 ml):
A2, A2-A3, A3, A3-B2  
eqUiA ForteTm HT Fil uzupełnienie, 550 zł*
(50 kapsułek): asortyment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

eqUiA ForteTm HT Zestaw Clinic, 1960 zł*
(200 kapsułek, 1 x Equia Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2

Art.-Nr. 901573 eqUiA Forte coat Flipcap
Butelka 4 ml, akcesoria; 270 zł*  
Art.-Nr. 900960 eqUiA Forte coat,
50 jednostkowych ampułek (po 0,1 ml); 385 zł*

1960 zł *
eqUiA ForteTM HT Zestaw clinic Art.-Nr. 901561 eqUiA ForteTm HT Zestaw clinic A2

Art.-Nr. 901562 eqUiA ForteTm HT Zestaw clinic A3 
1 opakowanie zawiera 200 kapsułek EQUIA ForteTM HT Fil,
proszek 0,40 g  i płyn 0,13 g (0,10 ml). Zawartość kapsułki 
po zmieszaniu 0,14 ml, 1 butelka FlipCap Equia Forte 
Coat  4 ml, akcesoria   

Kup 1 opakowanie EQUIA ForteTM HT Zestaw Clinic
+ Aplikator do kapsułek
+ Silvermix GrATiS1! 

Konturowanie
i wykańczanie

Utwardzenie światłem

Pokrycie 
glazurą Rezultat końcowy po 3 min.  

25 sek. (na podstawie 
doświadczeń producenta)

1  GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za 
pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego 
zakupu. Promocja ważna dla wszystkich dostępnych zestawów 
EQUIA Forte Clinic, do wyczerpania zapasów.
Promocja ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Nie ma rywali.
Nie ma równych sobie.

GC eqUiA ForteTM HT
Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill  
- Twój niezawodny partner do wypełnień zębów bocznych

 eqUiA ForteTM HT –  
 High Translucency 
Teraz 
• o zwiększonej przezierności
• o jeszcze łatwiejszym stosowaniu

wytrzymałość połączona z estetyką
Teraz technologia została ulepszona jeszcze bardziej: EQUIA Forte HT ma zwiększoną  
przezierność i zoptymalizowane właściwości aplikacyjne. Może być stosowana  
jednoetapowo w dużych porcjach i bez systemu łączącego, co sprawia, że jest idealnym  
partnerem do odbudowy ubytków klasy i, ii i V.

• mocniejszy i nieklejący się materiał, 
 idealny do aplikacji typu bulk fill
• Zwiększona przezierność
• Eliminuje zakładanie koferdamu  
 i nakładanie środka łączącego
• Doskonała biokompatybilność
• Sprawdzone rozwiązanie długoczasowe
• Idealne rozwiązanie do zastąpienia 
 wadliwych uzupełnień z amalgamatu
• Proste uzupełnienia zębów bocznych  
 w zaledwie kilku krokach - bez absolutnej 
 izolacji
• Odbudowa wrażliwych zębów  
 z  hipomineralizacją trzonowcowo- 
 siekaczową (MIH) u młodych pacjentów

550 zł *

eqUiA ForteTM HT Fil uzupełnienie Art.-Nr. 901565 eqUiA ForteTm HT, Kapsułki A2 
Art.-Nr. 901566 eqUiA ForteTm HT, Kapsułki A3 
1 opakowanie zawiera 50 kapsułek EQUIA ForteTM HT Fil, 
proszek 0,40 g i płyn 0,13 ml (0,10 ml). Zawartość kapsułki  
po zmieszaniu 0,14 ml

Kup 4 opakowania eqUiA ForteTm HT Fil uzupełnienie 
(po 50 kapsułek) + 1 opakowanie eqUiA ForteTm HT Fil 
(50 kapsułek) A2 lub A3 GrATiS1!

Promocja ważna dla wszystkich dostępnych odcieni.  
Mix odcieni możliwy.

4 + 11 !

Cena za opakowanie

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za 
pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego 
zakupu. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Promocja ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.
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3 + 11 Gi & GH Discovery Kit

1GrATiS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za 
pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Optymalne zaopatrzenie świeżo wyrzniętych zębów trzonowych wynikające z zalet materiału: ponieważ nie 
jest konieczne ani wytrawianie, ani środek łączący, aplikacja jest niezwykle prosta i szybka, a dzięki zdolności 
Fuji TRIAGE do zapływania, materiał łatwo zapływa również w głębokie bruzdy. Reakcja samoutwardzania Fuji 
TRIAGE w wersji Fuji TRIAGE Pink może być przyspieszana przez ciepło uwalniane z lampy polimeryzacyjnej. 
Fuji TRIAGE w kolorze białym jest oferowane jako rozwiązanie estetyczne.

3 + 11 !

Umożliwiająca kondensowanie, nieklejąca się konsystencja Fuji IX GP FAST czyni go 
idealnym glasjonomerem do wypełnień klasy V, I i II, jako materiał bazowy lub materiał 
do odbudowy zrębu. Charakterystyczne właściwości szkło-jonomeru w połączeniu z łatwą 
procedurą stosowania spełniają wymagania stawiane dzisiejszym materiałom do wypełnień. 

Art.-Nr. 003234 Fuji ii Lc Kapsułki A2 | Art.-Nr. 003235 Fuji ii Lc Kapsułki A3
Kup 3 opakowania kapsułek2 Fuji II LC, proszek 0,33 g i płyn 0,10 g (0,085 ml). 
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,10 ml
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) w odcieniu A3 GrATiS1!

Oferta dotyczy wszystkich odcieni. Kapsułki Fuji II LC dostępne są w odcieniach: 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

510 zł*                                

Fuji ii Lc

Art.-Nr. 003289 Fuji iX Gp FAST Kapsułki A2 | Art.-Nr. 003290 Fuji iX Gp FAST Kapsułki A3
Kup 3 opakowania kapsułek2 Fuji IX GP FAST, proszek 0,40 g i płyn 0,11 g (0,09 ml).  
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) Fuji iX Gp w odcieniu A2 lub A3 GrATiS1!.
Oferta dotyczy Fuji IX GP/GP FAST i GP EXTRA we wszystkich odcieniach.  
Kapsułki Fuji IX GP dostępne są w odcieniach: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4  
Kapsułki Fuji IX GP FAST dostępne są w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 
Kapsułki Fuji IX GP EXTRA dostępne są w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
asortyment

450 zł*

Fuji iX Gp FAST

3 + 11 !

Szczególnie nadaje się do stosowania w przypadkach klasy III i klasy V, w których wymagania 
estetyczne są wysokie oraz przy próchnicy cementu korzeniowego, do techniki kanapkowej, jako 
materiał do wypełnień u dzieci i do obudowy zrębu, na podkłady pod wypełnienia lub jako liner.

Art.-Nr. 003297 Fuji TriAGe Kapsułki w odcieniu pink - różowy 
Art.-Nr. 003298 Fuji TriAGe Kapsułki w odcieniu white - biały
Kup 3 opakowania 50 kapsułek2 Fuji TriAGE, proszek 0,30 g  
i płyn 0,15 g (0,12 ml). Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,13 ml
+ 1 opakowanie Gi & GH Discovery Kit (10 kapsułek Fuji TriAGe: 5 x pink,  
5 x white; 10 kapsułek Fuji ii Lc: 5 x A2, 5 x A3; 10 kapsułek eqUiA  
Forte Fil: 5 x A2, 5 x A3; 10 jednostkowych ampułek eqUiA Forte  
coat x 0,1 ml) GrATiS1!
  

440 zł *

Fuji TriAGe

Cena za opakowanie zawierające  
50 kapsułek

Cena za opakowanie zawierające  
50 kapsułek

Cena za opakowanie zawierające
50 kapsułek

Samoutwardzalny, poddający się upychaniu 
materiał glasjonomerowy do wypełnień

GC Fuji iX Gp FAST

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą 
materiał glasjonomerowy do wypełnień

GC Fuji ii Lc

Rozwiązanie do ochrony częściowo wyrzniętych 
zębów trzonowych z użyciem glasjonomeru

GC Fuji TriAGe

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.
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2 jeżeli jesteś zainteresowany inną 
konfiguracją promocji kapsułek Fuji 3 + 1 

skontaktuj się z regionalnym Konsultantem 
Gc i poproś o indywidualną ofertę!



 

G-premio 
BoND

G-ænial 
Universal 
injectable

rodzina 
G-ænial

rodzina 
essentiaTM

G-cem 
LinkForce

everX 
posteriorTM

rodzina 
everStickTM

Gradia core   
& Fiber posts

Zestaw do 
napraw

Gradia 
Direct Family

G-cemTM 
Veneer

everX 
 FlowTM

GC G-premio BoND  
System łączący do wszystkich zastosowań 
materiałów kompozytowych GC...
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pro 

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC G-premio BoND  

• Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
• Łatwa, precyzyjna procedura
• Optymalna lepkość i zwilżalność
• Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
• Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku 
 glinu i metali, a także do wszystkich ceramik 
 szklanych (skaleniowych, wzmocnionych 
 leucytem i na bazie dwukrzemianu litu)  
 i ceramik hybrydowych w połączeniu  
 z G-Multi PRIMER
• Redukcja przebarwień
• Brak nadwrażliwości pozabiegowej
• Ograniczenie straty czasu i materiału

Uniwersalny, jednobutelkowy, światłoutwardzalny 
system łączący, kompatybilny ze wszystkimi 
technikami trawienia oraz idealny do napraw  
i znoszenia nadwrażliwości! 

inne dostępne  
opakowania

Art.-Nr. 009035
G-premio BoND  
Zestaw Starter
50 jednostkowych ampułek  
(po 0,1 ml), akcesoria;  
410 zł*

Art.-Nr. 012689
G-premio Bond  
Zestaw Starter
1 butelka 5 ml, akcesoria;  
410 zł *

Art-Nr. 012695
G-premio Bond  
uzupełnienie
1 butelka 5 ml;  
325 zł*  

Art.-Nr. 012690
G-premio Bond
Opakowanie 3 - butelkowe
3 butelki po 5 ml;  
830 zł*

Art.-Nr. 009552
G-premio BoND DcA
1 butelka 3 ml aktywatora  
Dual Cure (DCA); 
170 zł*

Art-Nr. 901518 G-premio BoND 3-butelkowy Zestaw promo  
Kup 1 Zestaw Promo G-Premio BOND (butelka 3 x 5 ml)   
+ po 1 strzykawce G-ænial Universal injectable A2 (1 ml/1.7 g) i A3 (1 ml/1.7 g)
Opakowanie promocyjne zawiera już gratisowe produkty

2 x G-ænial Universal injectable GrATiS !

830 zł*                1090 zł *

G-premio BoND 
Zestaw 3-butelkowy

300 aplikacji z jednej 5 ml butelki

NowośĆ!

G-ænial Universal injectable
+ G-premio BoND  
w ofercie specjalnej

590 zł *             715 zł *

Art-Nr. 901509 G-ænial Universal injectable
+ G-premio BoND w ofercie specjalnej
Zestaw zawiera: po 1 strzykawce G-ænial Universal 
Injectable (1 ml/1.7 g) A1, A2, A3, G-Premio BOND 
butelka 5 ml, akcesoria
+ 1 dodatkowa strzykawka G-ænial A2 lub A31

Dalsze informacje, jak również ofertę specjalną
dla G-ænial Universal Injectable można znaleźć
na stronie 3 w części GABINET

1 x G-ænial A2 lub A3 GrATiS1

Skorzystaj z pomocy regionalnego 
Konsultanta Gc, zaprezentuje nasze 

rozwiązania i dostarczy próbkę  
do Twojego gabinetu.

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC
lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury
jednorazowego zakupu. Oferta ważna do wyczerpania
zapasów.
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MDP

MDTP

4-MET

Nowe ZAmKNiĘcie 
TypU FLip - Top

Korzystaj z wysokiej wydajności, 
odkrywając jednocześnie łatwiejsze 

użytkowanie 



4 + 1!

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Art.-Nr. 900964 essentia Starter Kit 
7 strzykawek (2 ml), po jednej w 
odcieniu: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML; 
20 końcówek dozujących z tworzywa
+ G-premio BoND,  
uzupełnienie 5 ml lub G-ænial Bond 
uzupełnienie 5 ml GrATiS!

1160 zł *

essentia  
Zestaw Starter

190 zł *

essentia  
Strzykawki

Essentia
Kup 4 strzykawki Essentia w 
dowolnym odcieniu spośród:  
LD, MD, DD, LE, DE, ML, OM
+ 1 dodatkowa GrATiS!

inne dostępne opakowania
Art.-Nr. 900740 essentia HiFlo Strzykawka U 1 x 2 ml, 185 zł* 
Art.-Nr. 900742 essentia LoFlo Strzykawka U 1 x 2 ml, 185 zł* 
Art.-Nr. 900977 essentia Strzykawka U 1 x 2 ml, 190 zł* 
Art.-Nr. 900998 essentia ampułki Unitip U 15 sztuk, 205 zł*

odkryj 6 opcji rozwiązań, 
które obejmują wszystkie 
przypadki kliniczne

przedni odcinek zębów 
Odbudowa warstwowa 
indywidualnie dostosowana 
do pacjenta

Boczny odcinek zębów 
Odbudowa jednym 
odcieniem Universal  
lub naturalna 
dwuodcieniowa  
odbudowa  
warstwowa

GC essentia® Universal Shade 
1 odcień, 3 mocne opcje 
do wszystkich zastosowań w zębach bocznych  
światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg  
uniwersalny kompozyt do stomatologii odtwórczej

Art.-Nr. 890400 essentia Universal 
Strzykawki promo Kit
Essentia HiFlo, 1 strzykawka 2 ml,  
Essentia LoFlo, 1 strzykawka 2 ml,  
Essentia Universal, 1 strzykawka 2 ml 

essentia Universal  
Strzykawki promo Kit

Teraz w promocyjnej cenie 
470 zł*          560 zł*

Cena jednego zestawu

 essentia HiFlo U 
 Uniwersalny kompozyt 
 światłoutwardzalny  
 o wysokiej płynności

 essentia LoFlo U 
 Uniwersalny kompozyt  
 światłoutwadzalny  
 o niskiej płynności

 essentia U 
 Uniwersalny kompozyt światło- 
 utwardzalny o konsystencji  
 szczególnie podatnej na upychanie

G-premio BoND lub G-ænial Bond GrATiS!
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Skorzystaj z pomocy regionalnego 
Konsultanta Gc, zaprezentuje nasze 

rozwiązania i dostarczy próbkę  
do Twojego gabinetu.



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.
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 G-ænial Anterior oferuje  
• Estetykę i kontrast w obrazie rtg
• Wszechstronność w stosowaniu
• System odcieni dostosowany do wieku pacjenta 
• Bezproblemową pracę 

GC G-ænial
Uniwersalny kompozyt  
do prostych w wykonaniu  
niewidocznych wypełnień

 G-ænial posterior oferuje
• Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
• Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
• Nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencję
• Doskonałą wytrzymałość i trwałość

Art.-Nr. 004679  G-ænial A2
Art.-Nr. 004680  G-ænial A3
Art.-Nr. 004700  G-ænial P-A2
Art.-Nr. 004701  G-ænial P-A3 

Zamów 4 strzykawki G-ænial Anterior lub Posterior w dowolnym 
odcieniu spośród: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, 
AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, 
P-A3, P-A3.5, P-JE i P-IE 
+ 1 dodatkowo GrATiS
+ 1 x G-ænial A2 lub A3 GrATiS1!

Cena pojedynczej strzykawki 

G-ænial A&p 
Strzykawki

225 zł*

Cena jednego zestawu

Art.-Nr. 003909  G-ænial Zestaw quick Start
7 strzykawek (4,7 g/2,7  ml), po jednej w odcieniu:  
A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE

Kup Zestaw G-ænial Quick Start
+ G-premio BoND (5 ml) lub G-ænial Bond (5 ml) GrATiS
+ 2 strzykawki G-ænial A2 lub A3 GrATiS1!

G-ænial   
quick Start

1450 zł *

3D-Konfigurator Gc  
restorative Dentistry Guide  

zum GrATiS-Download: 
www.gceurope.com

lub

4 x G-ænial A&p  
+ 1 x GrATiS  

+ 1 x G-ænial A2 lub A3 GrATiS1

10 x G-ænial 
(A&p/Universal Flo/Flo X)

+ 4 x GrATiS  
+ 1 x G-ænial A2 lub A3 GrATiS1

1 Wybierz swój indywidualny zestaw. Strzykawkę 
G-ænial A2 lub A3 otrzymasz bezpośrednio od 

Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

4 + 1+11 !

Konfigurator Gc restorative  
Dentistry Guide w wersji 3D,  

do bezpłatnego pobrania  
na stronie: www.gceurope.com



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

17

NowośĆ!

GC G-ænial Universal Flo
Płynny... absolutnie uniwersalny  
do wszystkich klas ubytków
Ze względu na swoją wyjątkową płynność, G-ænial Universal Flo może być nakładany 
jak kompozyt płynny i jest równie stabilny jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się 
do wszystkich rodzajów ubytków i charakteryzuje doskonałą wytrzymałością, 
polerowalnością i wszechstronnością.

Dostępnych jest 15 odcieni w trzech poziomach przezierności: 
Odcienie Standardowe:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;  
Odcienie wewnętrzne: AO2, AO3; 
Odcienie Zewnętrzne: JE, AE
1 x (3,4 g/2 ml), 20 końcówek aplikacyjnych z tworzywa,  
1 osłona chroniąca przed światłem.

Cena pojedynczej strzykawki

Art.-Nr. 004620 G-ænial Universal Flo A2
Art.-Nr. 004621 G-ænial Universal Flo A3
Zamów 4 strzykawki w dowolnym odcieniu 
+ 1 strzykawka G-ænial Universal Flo GrATiS! 

G-ænial Universal Flo

235 zł *

Cena pojedynczej strzykawki

Art.-Nr. 900720 G-ænial Flo X A2
Art.-Nr. 900721 G-ænial Flo X A3
Strzykawka 3,6 g (2 ml); końcówki aplikacyjne z tworzywa (20 szt.)

G-ænial Flo X

230 zł *

Dostępnych jest 8 odcieni, które idealnie pasują 
do odcieni G-ænial Posterior, jak również dwa 
rodzaje końcówek w zależności od potrzeby!  
A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3  
1 x 3,6 g (2 ml), 20 końcówek aplikacyjnych  
z tworzywa, 1 osłona chroniąca przed światłem

GC G-ænial Flo X
Idealny partner!

G-ænial Flo X zawiera równomiernie rozproszone, ultradrobne cząstki wypełniacza (szkło barowe) i cechuje się 
niską lepkością i wysokim kontrastem w obrazie rtg (300% Al przy warstwie 1mm, 284% przy warstwie 0,5mm),  
co między innymi ułatwia diagnostykę próchnicy wtórnej.

G-ænial Universal Injectable, uniwersalny, iniekcyjny materiał kompozytowy o wyjątkowej wytrzymałości  
do długotrwałych estetycznych odbudów wszystkich klas ubytków. Wysoka zawartość ultradrobnych  
cząsteczek baru i technologia całkowitego pokrycia silanem (FSC) nadaje mu wyjątkową wytrzymałość  
- wyższą od wiodących na rynku twardych kompozytów.

GC G-ænial®  
Universal injectable
Kompozyt do odbudowy o wysokiej wytrzymałości 
Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość 

G-ænial Universal injectable

130 zł *

Art-Nr. 901490 G-ænial Universal injectable A2
Art-Nr. 901491 G-ænial Universal injectable A3

Dalsze informacje, jak również ofertę specjalną 
dla G-ænial Universal injectable można znaleźć 
na stronie 3. w części GABiNeT.

Cena pojedynczej strzykawki

Dostępny w 16 odcieniach: XBW, BW, 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, 
AO1, AO2, AO3, JE, AE 1 x 1,7 g,  
10 końcówek dozujących, 1 osłona 
chroniąca przed światłem

lub

4 x G-ænial Universal Flo 
+ 1 x GrATiS!

10 x G-ænial  
(Universal Flo/Flo X/A&p)  

+ 4 x GrATiS  
+ 1 x G-ænial A2 lub A3 GrATiS1

1 Wybierz swój indywidualny zestaw. Strzykawkę 
G-ænial A2 lub A3 otrzymasz bezpośrednio od 

Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu. 

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

4 x G-ænial Flo X
+ 1 x GrATiS!

Zamów 4 strzykawki G-ænial Flo X  
w dowolnym odcieniu spośród: 
A1, A2, A3,  A3.5, A4, CV, AO2 

lub AO3 
+ 1 strzykawka G-ænial Flo X 

GrATiS! 



* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.
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 Utwardzanie
• Tryb Hp - wysokiej mocy,  1400 mW/cm2

• Niebieska dioda LED emitująca światło  

 o długości fali od 460 do 465 nm 

• Fioletowa dioda LED emitująca światło  

 o długości fali od 400 do 405 nm,  

• Skuteczna polimeryzacja innych 

 dostępnych na rynku fotoinicjatorów.

  ochrona
•  Tryb Lp - niskiej mocy, przy zredukowanej 

 mocy wyjściowej 700 mW/cm²,   

 np. w przypadku głębokich ubytków,  

 gdy obszar preparacji znajduje się  

 w pobliżu miazgi 

 wykrywanie
• Tryb DT - detekcji, wykorzystuje  

 tylko światło bliskie ultrafioletu

• Wizualizacja płytki nazębnej

• Wizualizacja zainfekowanej zębiny

• Wizualizacja mikroprzecieków

• Ocena aktywności bakterii w bruzdach

• Wizualizacja materiałów  

 fluorescencyjnych

• Ocena głębokości pęknięć

 Sterylizacja w autoklawie

GC D-Light® pro
Zobacz więcej niż dostrzega oko 
Diodowa lampa polimeryzacyjna o dwóch długościach fali, 
z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji

Wizualizacja 
płytki nazębnej

Wizualizacja 
zainfekowanej 
zębiny

Wizualizacja 
mikroprzecieków

Ocena aktywności 
bakterii  
w bruzdach

Wizualizacja  
wypełnień i nadmiaru  
cementu

Ocena głębokości pęknięć

 

Art.-Nr. 901412 D-Light pro  4500 zł*
Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm) baterie 
akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, 
osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.).

3 x 5 ml G-premio BoND butelka
+ po 1 strzykawce G-ænial Universal injectable 1 ml 

w odcieniu A2, A3, akcesoria GrATiS!

Art.-Nr. 890455 D-Light pro Zestaw promo Bundle 
Kup 1 lampę D-Light pro  
+ 3 x 5ml G-premio BoND butelka
+ po 1 strzykawce G-ænial Universal injectable 1 ml A2, A3, 
   akcesoria GrATiS!

Opakowanie promocyjne zawiera już gratisowe produkty.
4500 zł *               5000 zł *

D-Light pro  
Zestaw promo Bundle

NowośĆ!

Teraz z:
• nowym światłowodem o wysokiej 
 wytrzymałości
• baterią o zwiększonej wydajności

Cena pojedynczego zestawu



Zapytaj o przewodnik  
do naszych cementów  

do osadzania!

Nowy przewodnik Gc dotyczący  
cementowania, w wersji na Twój  
smartfon, do bezpłatnego  
pobrania na stronie:  
luting.gceurope.com

SoLUTioNS

 

SelbstadhäsiverKunststoffzement KunststoffverstärkterGlasionomerzement(RMGIC)

Adhäsiver
Kunststoffzement

Zinkoxidzement KonventionellerGlasionomerzement
(GIC)

SoLUTioNS

 

stadhäsiver
tstoffzement KunststoffverstärkterGlasionomerzement(RMGIC)

Adhäsiver
Kunststoffzement

Zinkoxidzement
KonventionellerGlasionomerzement

(GIC)

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Art.-Nr. 009540 G-cem LinkForce System Kit
2 x G-CEM LinkForce A2 + TR (8,7 g/5 ml), 30 x końcówki GC 
Automix Regular, 1 x G-Premio BOND (5 ml), 1 x G-Premio 
BOND DCA (3 ml), 1 x GC Etchant, 2 x pasta próbna G-CEM 
LinkForce A2 + TR 15g (1,2 ml), akcesoria

1050 zł *                  1200 zł*

G-cem LinkForce System Kit

oferta specjalna!

Samoadhezyjny cement kompozytowy  
w strzykawce Automix

GC G-cem LinkAceTM

Dostępne opakowania

Art.-Nr. 009542 G-cem LinkForce Starter Kit A2 
Art.-Nr. 009543 G-cem LinkForce Starter Kit Tr 

Zestaw Starter zawiera: 1 x strzykawka G-CEM 
LinkForce (8,7 g/5 ml), 20 x końcówki GC Automix 
Regular, 1 x G-Multi Primer (5ml), 1 x G-Premio 
BOND (5ml), akcesoria 680 zł*

G-cem Try-in paste 
Zawiera: 1 strzykawka 1,2 ml/1,5 g 135 zł*
Art.-Nr. 012803 G-cem Try-in paste A2
Art.-Nr. 012804 G-cem Try-in paste Tr
Art.-Nr. 012805 G-cem Try-in paste opaque
Art.-Nr. 012806 G-cem Try-in paste Bleach

Art.-Nr. 012695  
G-premio BoND 5 ml butelka  
325 zł*

Art.-Nr. 009552  
G-premio BoND DcA 3 ml butelka  
170 zł*

Art.-Nr. 009553  
G-multi primer 5 ml butelka  
235 zł*

Art.-Nr. 004861 G-cem LinkAce A2  
Art.-Nr. 004862 G-cem LinkAce Translucent  
Art.-Nr. 004863 G-cem LinkAce Ao3  
Art.-Nr. 004864 G-cem LinkAce Bo1  

Opakowanie zawiera:
2 x G-CEM LinkAce strzykawka 4,6 g/2,7 ml,  
15 końcówek Automix Regular, 5 końcówek 
Automix do Endo  

Kup 1 opakowanie G-CEM LinkAce  
w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka G-cem LinkAce A2 4,6g/2,7ml,
 7 końcówek Automix regular, 3 końcówki 
Automix do endo GrATiS1!

G-cem LinkAce 
oferta Specjalna

500 zł *   
700 zł*

 Zalety
• Doskonałe wiązanie ze wszystkimi 
 nowoczesnymi materiałami odtwórczymi
• Wysoka wytrzymałość wiązania z zębiną  
 i szkliwem, w utwardzaniu chemicznym  
 i w trybie utwardzania światłem
• Nie wymaga kondycjonowania tkanek zęba
• Cementowanie wszystkich rodzajów wkładów 
 typu inlay, onlay, koron i mostów wykonanych  
 z kompozytu i metalu
• Cementowanie prefabrykowanych wkładów 
 wykonanych z metalu i ceramiki, wkładów  
 z włókna szklanego i indywidualnych 
 wkładów koronowo-korzeniowych

Jeden cement, trzy bazowe elementy do stworzenia silnej adhezji we wszystkich 
sytuacjach klinicznych. Doskonałe właściwości wiązania chemicznego  
G-CEM LinkForce zapewniają niezawodną adhezję w każdym przypadku.

Podwójnie utwardzalny cement adhezyjny do osadzania 
do wszystkich wskazań, do wszystkich substratów

GC G-cem LinkForceTM

Preis pro Packung

3 + 1 !
G-cem LinkForce Cement Uzupełnienie 540 zł*
Opakowanie zawiera:  
1 x G-CEM LinkForce nabój (8,7 g/5 ml), akcesoria
Art.-Nr. 009544 A2 | Art.-Nr. 009545 Tr
Art.-Nr. 009546 opaque | Art.-Nr. 009547 Bleach  
Kup 3 uzupełnienia G-CEM LinkForce
+ 1 uzupełnienie G-cem LinkForce GrATiS! 

540 zł *

G-cem LinkForce Uzupełnienie

Cena za opakowanie

2 + 11!

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta 
GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie 
faktury jednorazowego zakupu
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· premiery iDS · 

GC initialTM LiSi Block
Bloczki CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Initial LiSi Block jest pierwszym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który nie musi być 
wypalany, aby uzyskać estetyczne i wytrzymałe uzupełnienia. Dzięki zaawansowanej 
technologii mikronizacji o wysokiej gęstości (HDM), Initial LiSi Block oferuje bardzo 
dobrą kombinację stabilności, szybkości procedury i estetyki dla szerokiej gamy 
zastosowań. Bloczek można szybko i precyzyjnie frezować, a następnie  
nie trzeba go już poddawać glazurowaniu – co pozwala na skrócenie  
całej procedury. Przekonuje także wysoką stabilnością  
krawędzi i wiernością kolorów. Dzięki polerowaniu  
lub charakteryzowaniu ceramiką do malowania  
z asortymentu GC Initial można łatwo uzyskać  
imponującą estetykę.

GC Aadva® ioS 200
Wewnątrzustny skaner oparty  
na sztucznej inteligencji nowej generacji 
Nie wymaga kalibracji - dokładne i wiarygodne wyniki przy każdym skanowaniu.  
Dzięki zastosowanej technologii AI granice preparacji można łatwo określić, a skan jest wyświetlany  
w rzeczywistych kolorach. Wizualna i haptyczna informacja zwrotna gwarantuje pełną kontrolę  
nad procesem skanowania.

pierwszy wstępnie krystalizowany bloczek cAD/cAm  
z dwukrzemianu litu

Intuicyjne, cyfrowe procedury do Twoich 
codziennych wyzwań

GC Aadva – rozwiązania do skanowania 
wewnątrzustnego oparte na technologii AI 

Dane kontaktowe, patrz strona 11 w części adresowanej do Laboratorium.20

jUŻ wKrÓTce!

w celu uzyskania dalszych informacji regionalni 
Konsultanci Gc są zawsze do państwa dyspozycji.

NowośĆ!

NowośĆ!



NArZĘDZiA i USŁUGi

prZeGLĄD proDUKTÓw 
STOMATOLOGICZNYCH 

Wszystko w jednym miejscu: Kompletny  
katalog Gc z rozwiązaniami zawierającymi 
produkty do wszystkich obszarów  
zastosowań.

BIBLIOTEKA
Zawsze aktualne: Publikacje, filmy i cyfrowa 
wersja naszego magazynu obejmującego 
najnowsze tematy i produkty  
w stomatologii.

SZKOLENIA I 
WYDARZENIA

Informacje o naszych szkoleniach  
wyszukiwanie, rejestracja i Smiles  
- uśmiechy za uczestnictwo!

ZDoBywANie UśmiecHÓw

ZDoBywANie UśmiecHÓw  
i ZApewNieNie premii 
Uśmiechy przeniosą cię do 
następnego poziomu programu 
Lojalnościowego Gc europe. 

Każdy uczestnik zaczyna jako członek Basic.
Uzyskawszy 250 uśmiechów przechodzi na 
poziom plus a z 500 uśmiechami na poziom 
premium. 

Naszych najbardziej 
zaangażowanych klientów 
zapraszamy do członkostwa 
Platinum.

PLATIN
TOP LEVEL

PREMIUM
500 uśmiechów

PLUS
250 uśmiechów

BASIC
Start

10

Zdobądź pierwsze uśmiechy, 
wypełniając swój profil!

Więcej uśmiechów można uzyskać przez:

    Udostępnienie publikacji za pośrednictwem 
 mediów społecznościowych

     Udział w ankietach i quizach

     Rejestrację na szkolenia

S TAT U S  U Ś M I E C H Ó W

ZDoBywANie UśmiecHÓw

UŚMIECHÓW z 250

Get connected 
SmiLe program
UCZ SIĘ. DZIEL SIĘ. ZYSKUJ.

21

NowośĆ!

SMILEGET CONNECTED

UcZ SiĘ. DZieL SiĘ.

ZySKUj.

NowośĆ!

Nasza aplikacja umożliwia 

łatwe przeglądanie katalogu 

produktów GC, otrzymywanie 

najnowszych wiadomości, 

zapisywanie się na  

wydarzenia i wiele więcej.

Im częściej korzystasz  

z „programu 

lojalnościowego dla 

klientów”, tym więcej 

uśmiechów zdobywasz!



Sebastian Lewandowski 
GDAŃSK / BYDGOSZCZ / TORUŃ
M. +48 516 035 806 
Sebastian.Lewandowski@gc.dental

Krzysztof Szymański
WARSZAWA 
M. +48 790 269 100 
Krzysztof.Szymanski@gc.dental

Joanna Łaban-Nanowska
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA

M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental

Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / CZĘSTOCHOWA / RADOM

M. +48 666 857 080 
Agnieszka.Sobala@gc.dental

Maria Glabisz
POZNAŃ / SZCZECIN

M. +48 605 212 615 
Maria.Glabisz@gc.dental

Aleksander Szyczewski
WARSZAWA / BIAŁYSTOK
M. +48 534 189 825
Aleksander.Szyczewski@gc.dental

Marcin Krawczak
LUBLIN / RZESZÓW
M. +48 533 241 282
Marcin.Krawczak@gc.dental

Małgorzata Derwińska
KOSZALIN / GDAŃSK / OLSZTYN

M. +48 697 692 202
Małgorzata.Derwinska@gc.dental 

Dominika Ostrowska
KATOWICE / OPOLE
M. +48 662 012 689

Dominika.Ostrowska@gc.dental Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental

Kontakt · Kontakt ·  Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt · Kontakt

Nasi współpracownicy 

są zawsze do Państwa 

dyspozycji w celu konsultacji 

Nasi Specjaliści

Marek Lipa
KATOWICE
M. +48 606 882 179 
Marek.Lipa@gc.dental

Beata Jagielska
KRAKÓW 
M. +48 601 573 601 
Beata.Jagielska@gc.dental
  

Tomasz Uniowski
LUBLIN 
M. +48 663 206 612 
Tomasz.Uniowski@gc.dental
 

GC EUROPE Spółka Akcyjna 
Przedstawicielstwo w Polsce
Tel. +48.12.425.14.74
Info.Poland@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



warsztaty · warsztaty · warsztaty · warsztaty · warsztaty · warsztaty · warsztaty · warsztaty

GC Europe Campus
meeting & education centre

prowaDZący  
TD Ryo Miwa

miejSce  
Chorzów

4-5 października 2019
„gc initial LiSi & LiSi preSS  
- rozwiązanie, na które wszyscy czekali”
Dwudniowy kurs z ceramik gc initial LiSi oraz gc initial LiSi press

prowaDZący 
TD Stefan Petrov 

miejSce  
Łódź

prowaDZący  
TD Justyna Kasta
TD Łukasz Cierniak 
TD Jędrzej Komoda

Data miejSce
10.05.2019  Szczecin  
14.06.2019 Kielce
11.10.2019 Wrocław
29.11.2019 Rzeszów
30.11.2019 Świdnik

9.05.2019 Warszawa
24.05.2019 Kraków
11.07.2019 Szczecin
12.07.2019 Poznań
27.09.2019 Kielce

28.06.2019 Wieluń
15.11.2019 Zielona Góra

25.05.2019 Kraków 
18.10.2019 Kielce
13.12.2019 Warszawa

w celu rejestracji lub dalszych 
informacji prosimy o kontakt  

z Konsultantami gc

Zapytaj o warunki organizacji
indywidualnego szkolenia!

1-2 czerwca 2019
„obiektywne spojrzenie - wspólna wizja planu leczenia  
- lekarza dentysty i technika dentystycznego”
Dwudniowy kurs obejmuje istotne elementy dokumentacji fotograficznej, wybór właściwego materiału  
do wykonania odbudowy, dobór koloru, procedury laboratoryjne oraz napalanie ceramiki na metal gc initial mc.

prowaDZący  
TD Krešimir Varda

miejSce  
Gdańsk

3-4 lipca 2019
„Nowa era estetyki - innowacyjne rozwiązania gc”
Dwudniowy warsztat z indywidualizacji monolitycznych prac frezowanych z tlenku cyrkonu, 
dwukrzemianu litu oraz ceramiki hybrydowej przy użyciu ceramiki, uniwersalnej ceramiki  
do malowania oraz kompozytu i światłoutwardzalnej glazury.

prowaDZący  
CTD Roeland de Paepe

miejSce  
Łódź

prowaDZący  
CTD Nicos Bellas

miejSce  
Gdańsk

25-26 października 2019
„warstwowa odbudowa polichromatyczna  
- ceramika i kompozyt”
Dwudniowy kurs poświęcony ceramikom gc initial i kompozytowi gc graDia pLUS

prowaDZący  
CTD Dirk Galle

miejSce  
Leuven, Belgia

5-6 grudnia 2019
„Bądź mistrzem wszystkich wyzwań”
Dwudniowy kurs z ceramik gc initial mc, LiSi i LiSi press

„Naturalnie wyglądające uzupełnienia pełnokonturowe”  
- charakteryzacja zewnętrzna struktur z tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu w pełnym kształcie 
   anatomicznym, przy użyciu ceramiki do malowania gc Lustre pastes oraz farbek 
   gc initial Spectrum Stains.

„estetyka biała i czerwona” - gc graDia pLUS   
- technika warstwowa i technika malowania - wykonanie licówki pełnokompozytowej  
   oraz rekonstrukcja tkanki dziąsłowej

„Doskonałe dopełnienie...” - gc initial LiSi & gc initial press   
- nowoczesna ceramika na struktury z dwukrzemianu litu

„poznaj i pokochaj ceramikę gc initial mc”  
- nowe perspektywy do wskazań dla metal-ceramiki

12 września 2019
 „pełnołukowe suprastruktury oparte na implantach: połączenie 
technik cyfrowych i analogowych”
wykorzystanie najnowszej linii nano-hybrydowego kompozytu laboratoryjnego gc graDia pLUS do 
stworzenia wysoce estetycznego pełnołukowego mostu na implantach w sposób prosty i oszczędzający czas.



-

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC acrylic primer
Światłoutwardzalny primer do łączenia 
kompozytów z akrylami
Acrylic Primer umożliwia połączenie światłoutwardzalnego kompozytu  
z konwencjonalną żywicą akrylową stosowaną w pracach protetycznych  
w celu indywidualizacji odcieni i korekty kształtu.

• Przemodelowanie zębów w protezach
• Modyfikacja protez na bazie żywic
• Łatwy do nakładania pędzlem
• Prosta i szybka obsługa.

GC metaL primer Z
Jednoetapowy środek łączący do uzyskania  
silnego połączenia między podbudowami z metalu 
i każdym rodzajem materiału na bazie żywicy.
METAL PRIMER Z (następca METAL PRIMER II) zapewnia stabilne połączenia między 
metalowymi podbudowami i szeroką gamą materiałów na bazie żywic.  
Może być stosowany ze wszystkimi stopami dentystycznymi i akrylami.

Art.-Nr. 009295  
metal primer Z    
5 ml 

metaL primer Z

515 zł*                644 zł*

• MDTP: umożliwia silne połączenie  
 ze wszystkimi stopami metali  
 szlachetnych
• MDP: umożliwia silne wiązanie ze  
 stopami metali nieszlachetnych, 
 a nawet dla niektórych wskazań 
 z tlenkiem cyrkonu.

GC ceramic primer ii
Specjalistyczny primer dla wszystkich 
estetycznych odbudów pośrednich

Uniwersalny silan przeznaczony do przygotowania przewidzianych do łączenia lub naprawy 
powierzchni ceramicznych i kompozytowych, włókien szklanych i ceramiki hybrydowej 

CERAMIC PRIMER II jest wskazany  

• Może być stosowany bezpośrednio  
 w jamie ustnej
• Szybka i łatwa procedura
• Nie wymaga obróbki termicznej
• Tworzy trwałe wiązanie, nawet  
 w środowisku wilgotnym

 do łączenia i naprawy uzupełnień 
 estetycznych z:
• Ceramiki skaleniowej,
• Ceramiki leucytowej,
• Dwukrzemianu-litu  
 (np. Initial LiSi Press),
• Kompozytu,
• Tleneku cyrkonu i glinu
• Ceramiki hybrydowej  
 (np. CERASMART) 

właściwości i korzyści:
• Szybki i prosty - system jednobutelkowy
• Łatwy w użyciu - bez czasu oczekiwania
• Wysoka i stabilna siła połączenia
• Przechowywanie w temperaturze 
 pokojowej
• Dopasowane rozwiązanie  
 w zależności od potrzeb: 
 opakowania typu unitdose  
 lub butelka

Art.-Nr. 901138 acrylic primer  6 ml acrylic primer

180 zł*                 225 zł*

-20%!

Art.-Nr. 008551  
ceramic primer ii  
butelka 3 ml

ceramic primer ii 

250 zł*              313 zł*

Art.-Nr. 008620 
ceramic primer ii  
Unitdose 
(10 sztuk po 0,1 ml)

ceramic primer ii 
Unitdose 

135 zł*                  169 zł*

 -20%!

 -20%!

 -20%!
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iDS News · iDS News 

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC aadva®
  

aLS 2
Aadva-Lab-Scanner  
z intuicyjnym procesem skanowania
Łatwo. precyzyjnie. wydajnie.

Funkcja hybrydowa - oprogramowanie automatycznie łączy oba skany  
po zeskanowaniu modelu i wycisku. 
Funkcja smart - dzięki zastosowaniu strategii skanowania specyficznej  
dla obiektu, nie ma potrzeby powtarzania skanowania.
Funkcja okluzji - prosta, szybka i dokładna technika digitalizacji zwarcia 
centralnego z trzema punktami odniesienia.

GC temp priNt
Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D  
tymczasowych koron i mostów

Łatwiejsze drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!
GC Temp PRINT jest biokompatybilnym materiałem klasy IIa do 
tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA).
Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemie DLP. 
Ma doskonałe właściwości mechaniczne i pozostaje stabilny podczas 
przechowywania.  
Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE  
color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia 
drukowane w (technologii) 3D zyskają połysk i charakter.
 

NowośĆ!

 · premiery iDS · 

Art.-Nr. 901595 temp priNt light, 500 g
Art.-Nr. 901596 temp priNt medium, 500 g

temp priNt

890 zł*

tworzenie mostów przyszłości

8
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GC Labolight DUo

Nowy kompozyt laboratoryjny GRADIA® PLUS został stworzony w ścisłej współpracy z grupą wybitnych 
techników dentystycznych. Ten zaawansowany, światłoutwardzalny kompozyt nanohybrydowy o wysokiej 
wytrzymałości oparty jest na najnowszej technologii polimerów ceramicznych i oferuje podobnie jak 
ceramika w ustach, połysk, przezierność, chroma i naturalną opalescencję. Jego unikalna modułowa 
konstrukcja zawiera mniej standardowych kolorów, ale umożliwia bardziej spersonalizowane techniki 
mieszania i nakładania warstw, dzięki czemu jest bardziej kompaktowa i ekonomiczna. Jednakże spełnia 
wszystkie wymagania dotyczące wskazań lub technik, od klasycznej lub multichromatycznej odbudowy  
po koncepcję monolityczną.

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy 
Utwardzanie końcowe - tryb pełny
wraz z rozwojem Labolight DUo, gc oferuje teraz wielofunkcyjne urządzenie  
do utwardzania światłem dla technika, które łączy w sobie dwa tryby utwardzania.

 Najnowsza technologia LeD
• Wyposażone w diody emitujące światło 

 o dwóch długościach fali, urządzenie

 Labolight DUO może być stosowane do

 bezpiecznego utwardzania wszystkich

 kompozytów GC 

• Technologia LED o podwójnej długości  

 fali osiąga maksymalne wartości 

 w następującym zakresie fal:

• 12 niebieskich diod LED: 465 nm - 485 nm

• 3 fioletowe diody LED: 390 nm - 400 nm

• Optymalne utwardzanie 

 wszystkich światłoutwardzalnych 

 materiałów

teraz z nową puszką  
do techniki iniekcyjnej.

Skontaktuj się  
z Konsultantami GC 
aby uzyskać więcej 
informacji!

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

od 10100 zł1

Labolight DUoArt.-Nr. 009137  Labolight DUo 
Cena katalogowa 11720 zł*

1Promocja ważna po uzgodnieniu 
z Konsultantem GC.

Kiedy innowacja spotyka się ze wskazaniami 
graDia® pLUS z gc - gdy biel i czerwień odcienie są w idealnej harmonii

Zapoznaj się
z instrukcją
techniczną:

Zobacz przypadki 
kliniczne wykonane 
za pomocą kompo-
zytu graDia pLUS:

Więcej informacji na temat Exaclear można znaleźć na stronie 4 w cześci 
adresowanej do Gabinetu.

Zobacz pełną 
tabelę kolorów 
graDia pLUS:

Kompozyt utwardzany jest przez 
niezwykle przeźroczysty 
EXACLEAR.

Wstrzykiwanie Light Body.EXACLEAR wprowadzono do 
formowanego próżniowo szablonu, 
umieszczonego na nawoskowanym 
modelu.

Odbudowa wykończona  
za pomocą Lustre Paint.

Łączniki tymczasowe implantów  
z warstwą opakerową GRADIA PLUS  
i wzmocnieniem GC Stick.

Wstrzyknięta i utwardzona światłem 
pasta Light Body.

Końcowa odbudowa wykończona 
Lustre Paint CLF.

eXacLear
Transparentny materiał poliwinylosiloksanowy 
 - Twój partner do techniki iniekcyjnej  
w połączeniu z GRADIA® PLUS
Krystalicznie przejrzysta praca dzięki:

twój partner w wymagających sytuacjach klinicznych

• Łatwej procedurze
• Szybkiemu wiązaniu
• Doskonałej kontroli 
 szczegółów

Przypadki kliniczne: Stephen Lusty, Wielka Brytania
EXACLEAR, GC Stick i GRADIA PLUS są  
znakami towarowymi GC

promocja! 
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GC graDia® pLUS

art.-Nr. 901048   graDia pLUS Layer Set  5 x GRADIA PLUS Opaker (2,0 ml); O-Base, OA, OB, OC, OD;14 x GRADIA PLUS Heavy Body (3,3 ml); HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3,
HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB; akcesoria

art.-Nr. 901409   graDia pLUS Layer-pro Set   4 x GRADIA PLUS Heavy Body (3,3 ml); HB-ODC, HB-ODD, HB-ODW, HB-DW; 15 x GRADIA PLUS Light Body (2,0 ml);
LB-Base E, LB-Base CLF, LB-Base D, LB-DW, LB-Base OD, LB-ODW, LB-Base Opal, LB-Orange, LB-Yellow, LB-Red, LB-Gray, LB-Blue, LB-Milky, LB-Inlay E, LB-Inlay TD; akcesoria

art.-Nr. 901050   graDia pLUS paint Set   10 x GRADIA PLUS Lustre Paint (0,8 ml); LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF, LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream, LP-Lavender;  
1 x GRADIA PLUS Lustre Paint płyn do rozcieńczania (3 ml); akcesoria

art.-Nr. 901051   graDia pLUS gum Shade Set   3 x GRADIA PLUS Opaker (2,0 ml) O-Base, GO-1, GO-2; 3 x GRADIA PLUS Lustre Paint (0,8 ml) LP-CL, GLP-Bright Red, GLP-Violet;  
4 x GRADIA PLUS Light Body (2,0 ml) GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-CL; 1 x GRADIA PLUS Heavy Body (3,3 ml): GHB-2; 1 x GRADIA PLUS Lustre Paint płyn do rozcieńczania (3 ml); akcesoria 

art.-Nr. 901052   graDia pLUS one Body Set   5 x GRADIA PLUS Opaker (2,0 ml) O-Base, OA, OB, OC, OD; 1 x GRADIA PLUS Paste Light Body (2,0 ml) LB-Base OD;  
5 x GRADIA PLUS One Body (2,0 ml) LB-A, LB-B, LB-C, LB-D, LB-W; akcesoria

art.-Nr. 901053   graDia pLUS accessory Set  1 x GRADIA PLUS Air Barrier (10 ml); 1 x GRADIA PLUS Separator (5 ml); 1 x GRADIA PLUS Die Hardner (5 ml);  
1x GRADIA PLUS Modelling Liquid (3 ml); 1 x Ceramic Primer II, (3 ml); 1 x Metal Primer Z (5 ml), 1 x Acrylic Primer (5 ml); 1 x Diapolisher Paste (2 g); akcesoria

4 + 1 !
 twoje korzyści
• Innowacja odpowiadająca wskazaniom
• Technologia polimerów ceramicznych
• Czerwona i biała estetyka
•  Konsystencja odpowiednia do wskazań
• Wydajny, modułowy i ekonomiczny  
 system kompozytowy
• Utwardzanie światłem
– technologia LED

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Modułowy system kompozytowy 
do uzupełnień pośrednich
Nowy standard mieszania ze sobą odcieni  
dla naturalnego odtwarzania kolorów

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

oFerta SpecjaLNa -35%!

oFerta SpecjaLNa -35%!

oFerta SpecjaLNa -35%!

oFerta SpecjaLNa -35%!

4927 zł1                          7580 zł*

graDia pLUS pakiet  a graDia pLUS pakiet a
901048 Layer Set 3445 zł*  
901050 Paint Set 2175 zł*
901053 Accessory Set  1960 zł*

oFerta KomBi!

14950 zł*

Labolight DUo Zestaw 
KomBi z graDia pLUS

Labolight DUo Zestaw Kombi 
Cena specjalna obowiązuje dla 
całego zestawu w kombinacji
z GRADIA PLUS Layer Set i Paint 
Set 14950 zł*

Art.-Nr. 009137 Labolight DUo
Cena katalogowa 11720 zł*

3935 zł1                      6055 zł*

graDia pLUS pakiet c graDia pLUS pakiet c
901052 One Body Set 1920 zł*
901050 Paint Set 2175 zł*
901053 Accessory Set  1960 zł*

6955 zł1                     10700 zł*

graDia pLUS pakiet B graDia pLUS combi-Set B
901048 Layer Set 3445 zł*  
901409 Layer Pro Set 3120 zł*
901050 Paint Set 2175 zł*
901053 Accessory Set  1960 zł*

2736 zł1                   4210 zł*

graDia pLUS pakiet D graDia pLUS combi-Set D
901051 GUM Set  2250 zł*
901053 Accessory Set  1960 zł*

1Promocja ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Zapytaj Konsultanta gc  
o indywidualną ofertę 4+1!

graDia pLUS Kup 4 uzupełnienia GRADIA PLUS  
+ 1 uzupełnienie graDia pLUS 
gratiS! 

Promocja ważna w obrębie tej  
samej jednostki opakowania!
Obowiązuje dla wszystkich  
dostępnych opakowań 
uzupełniających.

GRADIA PLUS Opaker strzykawka 2 ml              160 zł*
GRADIA PLUS Lustre Paint strzykawka 0,8 ml   178 zł*
GRADIA PLUS Light Body strzykawka 2 ml        160 zł*
GRADIA PLUS Heavy Body strzykawka 3,3 ml   199 zł*
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Rozwiązania dla technik 
malowania

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Zapoznaj się
z instrukcją
techniczną:

Spectrum Stains

one for all !

Art.-Nr. 877094 initialtm Spectrum Stain Set
16 x GC Initial Spectrum Stains SPS1 – SPS16, 3 g,
1 x GC Initial Spectrum Glaze Powder GL, 10 g
1 x GC Initial Spectrum Glaze Liquid, 25 ml,
1 x GC Initial Spectrum Glaze Paste Liquid, 8 ml
1 x GC Initial Spectrum Stain kolornik

initialTM Spectrum Stain Set

Teraz w specjalnej cenie  

     1790 zł1               3580 zł*

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające 

1 Promocja ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

 Szerokie spektrum zastosowań 
• Uniwersalne farby i glazura  
 do charakteryzacji
• Indywidualizacja ceramiki  
 nakładanej warstwowo
• Szeroki zakres współczynnika 
 rozszerzalności cieplnej CTE
• Kompatybilny ze wszystkimi  
 ceramikami dentystycznymi
• Jeden zestaw dla całego  
 systemu Initial

iQ Lustre pastes NF

 właściwości i korzyści 
• Szeroki zakres CTE od 6,9 do 13,3 pozwala 
 na pracę ze wszystkimi rodzajami ceramiki
• Płyny do rozcieńczania i odświeżania, 
 aby zachować optymalną konsystencję
• Udoskonalone pasty o lepszych  
 właściwościach tiksotropii zapewniającej 
 łatwe i precyzyjne nakładanie
• Dostępne w postaci gotowej do użycia

Jedna pasta, wiele możliwości! 
Doskonałe wykończenie wykonywanych uzupełnień.

Uniwersalne 3-wymiarowe pasty nadające głębię  
koloru i naturalną przezierność wszystkim ceramikom 
initial i niemal wszystkim rodzajom ceramik innych
producentów!

Art.-Nr. 877078  
iQ Lustre pastes NF V-Shades Set 
Zestaw zawiera: Neutral (4 g): L-N; Value (4 g): 
 L-V; Odcienie Body (4 g): L-A, L-B, L-C, L-D;  
Odcienie do efektów specjalnych w szkliwie  
(4 g): L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L7, L-8; Płyn  
do rozcieńczania (8 ml), Płyn do odświeżania  
(8 ml), Naczynie do mieszania, Pędzelek 00, 
Pędzelek 2, Plastikowa osłona, Tabela kolorów,  
Instrukcja techniczna

Wszystkie kolory są również dostępne osobno
jako opakowania uzupełniające.

initialTM  
iQ Lustre pastes 
NF V-Shades Set

3150 zł *

Sztuka malowania ceramiki 
Estetyka poprzez kolor  
z GC Initial - rozwiązania 2D i 3D 
do malowania ceramiki 

Zapoznaj się z ulotką 
„rozwiązania dla  

technik malowania“

Art.-Nr. 877088  
iQ Lustre pastes NF gum Shades Set 
Zestaw zawiera: Odcienie dziąsłowe  
(4 g): G-23, G-24, G-34, G-35, G-36, 
Modyfikatory w proszku (3 g): LP-M1, 
LP-M2, LP-M3, LP-M4)  
(3 g), Płyn do rozcieńczania (8 ml),  
Płyn od odświeżania (8 ml), Naczynie 
do mieszania, Pędzelek 00, Pędzelek 
2, Plastikowa osłona, Tabela kolorów, 
Instrukcja techniczna

initialTM  
iQ Lustre pastes NF 
gum Shades Set 

1740 zł*

Korona z delikatną 
teksturą przed 
glazurowaniem

Aplikacja glazury  
w konsystencji  
płynnej lub pasty

Po wypaleniu: delikatna tekstura  
jest zachowana po charakteryzacji  
i glazurowaniu

Charakteryzacja wewnętrzna... ...lub zewnętrzna.

Sytuacja początkowa Aplikacja w obrębie 
dziąsłowym - Initial Lustre 
Pastes NF GUM Shades

Finalny rezultatCharakteryzacja za pomocą 
Initial Lustre Pastes NF 
V-Shades
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 Do 3 rodzajów ceramiki!
 Unikatowy proszek  
 o wysokim opalizującym 
 efekcie 

do InitialTM MC, Zr-FS i LiSi

enamel opal  
Booster

initialTM eop Booster

od 114 zł *

Art.-Nr. 870079 initialTM mc, eop Booster   
20 g; 114 zł* 
Art.-Nr. 875079 initialTM Zr-FS, eop Booster   
20 g; 150 zł*  
Art.-Nr. 875885 initialTM LiSi, eop Booster   
20 g; 146 zł*

Nowe proszki Enamel Opal Boosters  
nie wchodzą w skład asortymentu GC 
Initial™ MC, Zr-FS i LiSi lecz są dostępne 
oddzielnie jako opakowania uzupełniające.

• Może być stosowany samodzielnie  
 lub mieszany ze wszystkimi proszkami 
 szkliwa GC Initial™
• Enamel Opal Booster pozostaje  
 stabilny nawet po wielokrotnym wypalaniu.

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC initialTM Zr-FS
System pełnoceramiczny  
do wielu wskazań

pierwsza na świecie interaktywna 
aplikacja szkoleniowa poświęcona 

systemowi ceramik gc initial.
pobierz BeZpŁatNie!

 orange
 Mocno wysycony, ciepły pomarańczowy 
 kolor, szczególnie wskazany do bruzd 
 oraz obszarów przyszyjkowych

 twilight 
 Piękna dynamika światła, wzmacnia efekt 
 głębi, szczególnie w obszarze brzegu 
 siecznego

Art.-Nr. 876426 effect Shade L-9 orange   
4 g; 190 zł* 
Art.-Nr. 876427  effect Shade L-10 twilight  
4 g; 190 zł*

Nowe kolory nie wchodzą w skład zestawu
GC Initial™ IQ Lustre Pastes NF V-Shades.
Są one dostępne wyłącznie jako pojedyncze
opakowania uzupełniające.

initialTM Lp effect Shades

190 zł*

Lustre pastes

GC initialTM mc 
„State of the art“ –  
wśród ceramik na metal

Wszystkie kolory są 
również dostępne 
osobno jako 
opakowania
uzupełniające.

Art. Nr. 877045 Basic Set z opakerem  
w proszku 6480 zł*
Art. Nr. 877001 Basic Set z opakerem  
w paście 5860 zł*
Art. Nr. 877046 Basic plus Set  z opakerem 
w proszku 6450 zł*
Art. Nr. 877002 Basic plus Set z opakerem  
w paście 6030 zł*
Art. Nr. 877003 advanced Set 3960 zł*
Art. Nr. 877070 gum Shade Set  
z opakerem w proszku 1080 zł*
Art. Nr. 877071 gum Shade Set  
z opakerem w paście 960 zł*
Art. Nr. 877065 Bleach Set 1330 zł*
Art. Nr. 877083 initial mc classic Line 
paste opaque Set 2230 zł*

jUŻ od 4910 zł 1

initialTM mc Basic 
+ advanced Set

1Promocja ważna po uzgodnieniu  
z Konsultantem GC.

promocja! 

promocja! 

4

Skontaktuj się z nami i wybierz swój indywidualny  
Zestaw na Start dla produktów initial z tej strony!

Art.-Nr. 877010 Basic Set 7380 zł*
Art.-Nr. 877011 advanced Set 7380 zł*
Art.-Nr. 877068 Bleach Set 1360 zł*
Art.-Nr. 877072 gum Shades Set 1230 zł*

Wszystkie kolory są również dostępne osobno 
jako opakowania uzupełniające.

jUŻ od 7380 zł 1

initialTM Zr-FS Basic  
+ advanced Set

1Promocja ważna po uzgodnieniu  
z Konsultantem GC.  

NowośĆ!NowośĆ!
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

GC initialTM LiSi
Ceramika do licowania dwukrzemianu litu  
jednolity system odcieni i nakładania warstw

 właściwości i korzyści
• Doskonała naturalna estetyka
• Niska temperatura wypalania  
 i dokładnie dopasowana wartość 
 współczynnika rozszerzalności cieplnej  
 (CTE) przy bardzo wysokiej stabilności  
 wypalania
• Kompleksowy system kolorów 
 i warstwowania - koncepcja Initial
• Łatwa w stosowaniu i wydajna  
 procedura przetwarzania
• Estetyczne rezultaty w szybki 
 i ekonomiczny sposób

Art.-Nr. 877086 initialtm LiSi Basic Set 2848 zł*
Dentyna (20 g): D-A1, D-A2, D-A3, D-B1, D-B2, D-C2, BLD-2;
Szkliwo (20 g): E-57, E-58, E-59, E-60, BL-E;
Masa fluorescencyjna przezierna (20 g): CL-F; Masa transparentna
(20 g): TN, TO; Modyfikator przezierności (20 g): TM-01, TM-05;
Glazura (10 g): GL; Płyn do glazury (25 ml); Płyn do modelowania
(50 ml); Tabela odcieni; Podręczna instrukcja techniczna

Art.-Nr. 877087 initialtm LiSi advanced Set 3450 zł*
Szkliwo na powierzchnie żujące (20 g): EO-15;
Dentyna fluorescencyjna (20 g): FD-91, FD-92, FD-93; Szkliwo
opalizujące (20 g): EOP-2, EOP-3, EOP-4; Masy przyszyjkowe
przezierne (20 g): CT-22, CT-23, CT-24, CT-25; Masy wewnętrzne
Inside (20 g): IN-41, IN-42, IN-43, IN-44, IN-45, IN-46, IN-47, IN-48,
IN-49, IN-50, IN-51; Płyn do modelowania (50 ml), Tabela odcieni

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania 
uzupełniające.

1Promocja ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

jUŻ od 3149 zł 1

initialTM LiSi Basic  
+ advanced Set

promocja! 

Zatapianie w masie 
osłaniającej i tłoczenie

 Łatwe zatapianie! 
• Wysoka płynność
• Elastyczny czas obróbki
• Oszczędność czasu
• Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

Dzięki zastosowaniu w masie  
osłaniającej unikalnego środka 
antyadhezyjnego i płynu  
LiSi PressVest SR, tworzy się  
“warstwa rozdzielająca”  
i powstałą warstwę reakcyjną  
można łatwo usunąć strumieniowym 
piaskowaniem przy użyciu  
szklanych perełek.

Art.-Nr. 901424  
LiSi preSSVeSt proszek 60 x 100 g;
Art.-Nr. 901425  
LiSi pressVest płyn 900 ml; 145 zł*
Art.-Nr. 901426 
LiSi pressVest płyn Sr 100 ml; 220 zł*

703 zł*                 848 zł*

proszek initial™ LiSi pressVest 

płyn 900 ml gratiS!

3

Skontaktuj się z nami  
i wybierz swój indywidualny 

Zestaw na Start!



LiSi pressVest intro gratiS1
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* Ceny podane są w oparciu o sugerowaną cenę sprzedaży detalicznej producenta. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny sprzedaży detalicznej można uzyskać bezpośrednio  
   u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.08.2019.

Nowa rewolucyjna ceramika prasowana
połączenie wyjątkowej 
wytrzymałości z unikalną estetyką

GC initialTM LiSi press

Kup 3 opakowania pastylek Initial™ LiSi Press (5 x 3 g)
w dowolnym kolorze
+ 1 x initial™ pressVest intro Kit gratiS1!
Masa osłaniająca (proszek 6 x 100 g, płyn 135 ml, płyn SR  
w butelce z rozpylaczem 30 ml) o wartości 200 zł*

1 GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC
lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury
jednorazowego zakupu.

960 zł*

initial™ LiSi press 
promocja 1

 co w initial™ LiSi press na pewno ci się spodoba: 
• Nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
• Wyjątkowa estetyka
• Efektywna oszczędność czasu
• Prawie brak warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
• Przyjazna dla zębów przeciwstawnych  
 i odporna na ścieranie

Kup 3 opakowania pastylek Initial™ LiSi Press (5 x 3 g)
w dowolnym kolorze
+ 1 opakowanie initial™ LiSi press (5 x 3 g) w kolorze:
Ht-e58, mt-a1, mt-a2, Lt-a lub mo-0 gratiS1!

3 + 11

960 zł*

initial™ LiSi press 
promocja 2

GC initialtm LiSi pressVest 
Sekret LiSi pressVest: 
Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej 
i łatwiejsze usuwanie

 Skorzystaj z pomocy swojego regionalnego Konsultanta 
 gc, doradzi ci w kwestii nowej rewolucyjnej ceramiki 
 initial™ LiSi press i zrealizuje uzgodnione oferty specjalne 
 we współpracy z autoryzowanym Dystrybutorem gc.

gc poszerza gamę 
initial™ LiSi press  
o nowe kolory z linii Lt 
- niskiej przezierności.

opakowania pastylek initial™ LiSi press
5 x 3 g 320 zł*  
Art.-Nr. 901428 Ht-eXw  
Art.-Nr. 901429 Ht-BLe  
Art.-Nr. 901430 Ht-e57  
Art.-Nr. 901431 Ht-e58  
Art.-Nr. 901432 Ht-e59  
Art.-Nr. 901433 Ht-e60  
Art.-Nr. 901434 mt-B00 
Art.-Nr. 901435 mt-B0 
Art.-Nr. 901436 mt-a1  

Art.-Nr. 901437 mt-a2  
Art.-Nr. 901438 mt-a3  
Art.-Nr. 901439 mt-B1  
Art.-Nr. 901440 mt-B2  
Art.-Nr. 901441 mt-c1  
Art.-Nr. 901442 mt-c2  
Art.-Nr. 901443 mt-D2

Art.-Nr. 901541 Lt-B00
Art.-Nr. 901542 Lt-B0 
Art.-Nr. 901538 Lt-a1
Art.-Nr. 901539 Lt-a2
Art.-Nr. 901540 Lt-a3
Art.-Nr. 901543 Lt-B1
Art.-Nr. 901544 Lt-B2
Art.-Nr. 901545 Lt-c1

Art.-Nr. 901546 Lt-c2
Art.-Nr. 901547 Lt-D2  
Art.-Nr. 901444 Lt-a  
Art.-Nr. 901445 Lt-B  
Art.-Nr. 901446 Lt-c  
Art.-Nr. 901447 Lt-D  
Art.-Nr. 901448 mo-0  
Art.-Nr. 901449 mo-1  
Art.-Nr. 901450 mo-2

2

risk Free = Kupuj bez ryzyka!

Satysfakcja gwarantowana!
Jeśli nie przekonasz się
do Initial™ LiSi Press,

zwrot otwartego
opakowania będzie
możliwy, otrzymasz
zwrot ceny zakupu.

Oferta jest ważna przez
4 tygodnie od daty dostawy.

poproś już teraz o własny 
zestaw do kalibracji! 

NowośĆ!



Oferty ważne
do 31 sierpnia 2019

   Nowości  
     i promocje
 LABORATORIUM
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GC EUROPE Spółka Akcyjna 
Przedstawicielstwo w Polsce

Tel. +48.12.425.14.74
Info.Poland@gc.dental

www.eeo.gceurope.com




