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 2 opakowania x 15 ampułek everX Posterior x 0.13 ml 
 + 1 strzykawka Gradia Direct P-A2 lub P-A3        GRATIS ☛ 

  3 opakowania x 15 ampułek everX Posterior x 0.13 ml 
 + 1 strzykawka G-ænial P-A2 lub P-A3                 GRATIS ☛ 

GC everX PosteriorTM 
Wzmocniony włóknami kompozyt do wypełnień typu „bulk fill”, przeznaczony  
do stosowania jako zamiennik zębiny.  
ObecnoÊç włókien szklanych zapewnia odbudowie unikalne właÊciwoÊci.  
Włókna zapobiegajà złamaniom materiału wypełniajàcego i struktur z´ba,  
i w ten sposób otwierajà nowe mo˝liwoÊci odbudowy metodà bezpoÊrednià.  
Dzi´ki odpornoÊci na p´kanie odpowiadajàcej z´binie i dwukrotnie wy˝szej  
od odpornoÊci na p´kanie innych kompozytów, everX Posterior stanowi  
idealnà wzmacniajàcà podbudow´, szczególnie przydatnà do du˝ych odbudów  
w bocznym odcinku z´bów.

Zestaw Intro: 
30 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny),
aplikator Unitip 554 zł

Uzupełnienia:
15 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 238 zł
50 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 712 zł

GC Gradia Direct              GC Gradia Direct X
Światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy do estetycznej odbudowy. 
Koncepcja opierająca się na odcieniach standardowych oraz specjalnych zewnętrznych  
i wewnętrznych pozwalająca na uzyskanie efektu „niewidocznego” wypełnienia.

Zestaw Intro: 
6 strzykawek (4 g) odcienie anterior: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, 805 zł
1 strzykawka (4.7 g) posterior: P-A2

Uzupełnienia:  
1 strzykawka anterior (4 g) lub posterior (4.7 g) w dowolnym odcieniu* 140 zł 

1 strzykawka (5 g) w dowolnym odcieniu X (X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2) 140 zł
*Odcienie: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3,  
AO4, NT, CT, DT, WT, GT, CVT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

GC Gradia Direct LoFlo
Zaawansowany technologicznie, mikrohybrydowy  
kompozyt płynny o niskim  skurczu polimeryzacyjnym,  
wysokiej odporności na ścieranie i konsystencji  
idealnej do ostatecznych wypełnień.

Zestaw:  
2 strzykawki (1.3 g) w dowolnym odcieniu*,  
4 koƒcówki metalowe                                       147 zł
*Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW 

GC Gradia Direct Flo
Światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg mikrohybrydowy  
materiał kompozytowy specjalnie przystosowany jako warstwa wyścielająca 
ubytek pod wypełnienia kompozytowe. 

Zestaw: 
2 strzykawki (1.5 g) w dowolnym odcieniu*, 4 koƒcówki metalowe 147 zł
*Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW 

GC G-Bond
Jednoskładnikowy, samowytrawiający,  
łatwy i szybki w użyciu światłoutwardzalny 
system łączący VII generacji.  

Zestaw Starter:
5 ml, 50 mikroaplikatorów 289 zł 

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej

Zestaw Intro  805 zł
+ 1 strzykawka w odcieniu A2, A3,  
P-A2 lub P-A3 GrATis ☛

Zestaw Intro i 1 dowolna strzykawka  945 zł
+ sytem łàczàcy G-Bond (5 ml) GrATis ☛

5 strzykawek w dowolnym odcieniu 700 zł 
+ 1 strzykawka w odcieniu A2, A3, 
P-A2 lub P-A3 GrATis ☛

8 strzykawek w dowolnym odcieniu 1120 zł 
+ system łàczàcy G-Bond (5 ml) GrATis ☛

30 strzykawek Gradia Direct 4200 zł
+ lampa diodowa D-light Duo  GrATis ☛ 

Wzmocnij swoje uzupełnienia

siłà włókien 



GC everX PosteriorTM 
Wzmocniony włóknami kompozyt do wypełnień typu „bulk fill”, przeznaczony  
do stosowania jako zamiennik zębiny.  
ObecnoÊç włókien szklanych zapewnia odbudowie unikalne właÊciwoÊci.  
Włókna zapobiegajà złamaniom materiału wypełniajàcego i struktur z´ba,  
i w ten sposób otwierajà nowe mo˝liwoÊci odbudowy metodà bezpoÊrednià.  
Dzi´ki odpornoÊci na p´kanie odpowiadajàcej z´binie i dwukrotnie wy˝szej  
od odpornoÊci na p´kanie innych kompozytów, everX Posterior stanowi  
idealnà wzmacniajàcà podbudow´, szczególnie przydatnà do du˝ych odbudów  
w bocznym odcinku z´bów.

Zestaw Intro: 
30 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny),
aplikator Unitip 554 zł

Uzupełnienia:
15 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 238 zł
50 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 712 zł

GC Gradia Direct LoFlo
Zaawansowany technologicznie, mikrohybrydowy  
kompozyt płynny o niskim  skurczu polimeryzacyjnym,  
wysokiej odporności na ścieranie i konsystencji  
idealnej do ostatecznych wypełnień.

Zestaw:  
2 strzykawki (1.3 g) w dowolnym odcieniu*,  
4 koƒcówki metalowe                                       147 zł
*Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW 

GC MI Varnish
Biodostępny wapń, fosforan i fluor wspomagający lakierowanie zębów poprzez 
zawarty w nim RECALDENT™ (CPP-ACP).
Wysokie poczàtkowe uwalnianie fluoru z dodatkowym efektem wspomagajàcym  
jonów wapnia i fosforu sprawia, ˝e Mi Varnish działa znacznie skuteczniej ni˝ 
przeci´tny lakier fluorowy. Neutralne pH zwi´ksza odpornoÊç szkliwa na działanie 
kwasów. Łatwy w aplikacji, skutecznie penetruje kanaliki z´biny w celu utworzenia 
dobrego uszczelnienia. Wyst´puje w dwóch przyjemnych smakach, ma neutralny 
odcieƒ z naturalnà przeziernoÊcià.

GC Tooth Mousse
Biodostępny wapń, fosforan. 
1 tuba 57 zł
Zestaw 5 tub x 40 g (35 ml) w pi´ciu smakach* 285 zł
+ 1 dodakowa tuba GRATIS
10 tub x 40 g (35 ml) w jednym smaku 485 zł

GC MI Paste Plus
Biodostępny wapń, fosforan i fluor.
1 tuba  62 zł
Zestaw 5 tub x 40 g (35 ml) w pi´ciu smakach*  310 zł
+ 1 dodakowa tuba GRATIS
10 tub x 40 g (35 ml) w jednym smaku  535 zł
*melon, truskawka, tutti-frutti, mi´ta, wanilia

GC Fuji IX GP EXTRA
Nowej generacji, szybkowiążący i poddający się upychaniu materiał glasjonomero-
wy do naturalnie wyglądających wypełnień ze zwiększającą się przeziernością.

Kapsułki:  
50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**   487 zł

Proszek/płyn 
Zestaw 1-1: 15 g proszek A2 lub A3, 6.4 ml płyn 307 zł

Uzupełnienia: 
15 g proszek w dowolnym odcieniu**      200 zł                       6.4 ml płyn 135 zł
*Asortyment po 10 kapsułek w odcieniach: A2, A3, A3.5, B1, B3   
**Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

GC Fuji TRIAGE
Materiał glasjonomerowy o wysokim stopniu uwalniania  
fluoru stosowany do ochrony bruzd i powierzchni korzenia,  
do zapobiegania nadwrażliwości oraz jako uszczelnienie  
w trakcie leczenia endodontycznego.

Kapsułki:  
50 szt. w jednym odcieniu* 434 zł
60 szt. (50+10) w jednym odcieniu*  469 zł

Proszek/płyn:  
Zestaw 1-1: 15 g proszek w jednym odcieniu*, 8 ml płyn, 
5.7 ml GC Dentin Conditioner 277 zł
*Odcienie: White-biały, Pink-ró˝owy 

GC Fuji IX GP     GC Fuji IX GP FAST
Normalnie i szybkowiążący, poddający się upychaniu materiał glasjonomerowy do  
wypełnień ubytków klasy I, II i V oraz jako podkład lub materiał do odbudowy zrębu korony.

Kapsułki: 
50 szt. w jednym z odcieni: A1*, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 444 zł

Proszek/płyn** 
Zestaw 1-1: 15 g proszek A3, 6.4 ml płyn 289 zł

Zestaw 3-2: 3 x 15 g proszek A2, A3, B3, 2 x 6.4 ml płyn 692 zł

Uzupełnienia:
15 g proszek w jednym z odcieni: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4    189 zł

6.4 ml płyn 127 zł
*tylko fuji iX GP fAsT      **tylko GC fuji iX GP

2 opakowania po 50 kapsułek  
dowolnych materiałów Fuji…    

10% RABATU 

10 opakowań po 50 kapsułek  
dowolnych materiałów Fuji... 

lampa diodowa D-light Duo  GRATIS ☛

6 opakowań po 50 kapsułek  
dowolnych materiałów Fuji…    

wstrzàsarka do kapsułek silverMix  GRATIS ☛

 GC Fuji II LC Improved
Uniwersalny, wiodący na świecie światłoutwardzalny materiał 
glasjonomerowy do wypełnień, stosowany również jako liner, 
podkład i do odbudowy zrębu korony.

Kapsułki:                                                 

50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**  503 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 3-2: 3 x 15 g proszek A2, A3, B3, 2 x 6.8 ml p∏yn 942 zł
Uzupełnienia: 
15 g proszek**  234 zł                                 6.8 ml p∏yn 199  zł
*Asortyment po 10 kapsułek: A4, B2, B3, C2 i po 5 kapsułek: B4, D2

**Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej
Zestaw Intro   139 zł  116 zł
10 pojedynczych dawek po 0,50 ml (5 o smaku truskawki, 5 o smaku mi´ty),  
20 mikrop´dzelków 
Opakowanie uzupełniające   422 zł  352 zł  
35 pojedynczych dawek po 0,50 ml (o smaku truskawki lub mi´ty),  
50 mikrop´dzelków 
Opakowanie kliniczne 973 zł  811 zł
100 pojedynczych dawek po 0,50 ml (o smaku truskawki lub mi´ty),  
100 mikrop´dzelków

Wzmocnij swoje uzupełnienia

siłà włókien 

reCAlDeNTTM jest u˝ywany na licencji reCAlDeNTTM Pty. limited. 
reCAlDeNTTM CPP-ACP jest pochodnà kazeiny mleka i nie powinien byç 
stosowany u pacjentów z alergià na białko mleka i/lub hydroksybenzoesany.



NOWE OPAKOWANIE

eQUiA Clinic Pack

Zestawy w ofercie specjalnej

Zestaw Promo  1041 zł
100 kapsułek eQUia fil w odcieniu a2 lub a3  
lub po 50 kapsułek a2 i a3 + eQUia coat 4 ml 

+ cavity conditioner      

GC FujiCEM 2 SL
Wysokiej jakości-modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy do osadzania teraz  
wzbogacony o nowy system Slide & Lock ułatwiający stosowanie i umożliwiający 
wybór preferowanego trybu mieszania: 
- automatycznego lub ręcznego,
- dozownika: metalowego lub lżejszego z tworzywa,
- kaniul mieszających oraz przedłużających Endo.  

Zestaw Starter: 1 nabój x 13.3 g / 7.2 ml, 15 kaniul 
mieszajàcych sl, 5 kaniul mieszajàcych endo sl, 
z dozownikiem fujiCeM 2 - tworzywo                    448 zł
z dozownikiem Paste Pak - metal                           604 zł

2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml                                        680 zł
2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml, 44 kaniule mieszajàce sl  910 zł

GC Fuji TEMP LT  
Pierwszy konwencjonalny cement glasjonomerowy 
pasta-pasta do długoczasowego tymczasowego 
cementowania na łącznikach implantów, osadzania 
długoczasowych prowizoriów i cementowania  
próbnego w trakcie kompleksowej rehabilitacji  
jamy ustnej.

GC Fuji PLuS(EwT)

Uniwersalny, modyfikowany żywicą cement glas- 
jonomerowy z opcją wydłużonego czasu pracy  
ułatwiającą cementowanie rozległych mostów,  
prac kombinowanych i kilku koron jednoetapowo.

Kapsułki: 50 sztuk w jednym odcieniu*  495 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 1-1: 15 g proszek A3, 
7 ml płyn, 6.5 ml Conditioner 407 zł
Uzupełnienia:
15 g proszek*    214 zł                 7 ml płyn   138 zł
*Odcienie: kapsułki - A3, yellow; proszek - A3, yellow,
Translucent; proszek eWT - A3 

GC Fuji I
Cement glasjonomerowy do wielu rutynowych 
procedur osadzania, idealny do cementowania 
uzupełnień na podbudowie z metalu.

Kapsułki:  50 szt.  375 zł
Proszek/płyn:
Zestaw 1-1: 35 g proszek,  20 ml p∏yn 353 zł

GC Gradia Core & GC Fiber Post
Kompletny system do estetycznej odbudowy zrębu korony i osadzania wkładu podczas jednej wizyty.

Zestaw Gradia Core Kit:
1 nabój x 10 ml / 20 g Gradia Core, system łàczàcy 
płyn A x 3 ml i płyn B x 1.5 ml, 20 kaniul mieszajàcych 
z koƒcówkami przedłu˝ajàcymi endo, 
25 koƒcówek aplikacyjnych                578 zł
Zestaw Gradia Core Intro:
Gradia Core Kit, podajnik do nabojów 608 zł
Uzupełnienia:                                                                                                                                  
1 nabój x 10 ml / 20 g Gradia Core,  
20 kaniul mieszajàcych z koƒcówkami 
przedłu˝ajàcymi endo 312 zł

Zestaw GC Fiber Post Asortyment:  
15 wkładów, w rozmiarach 1.0, 1.2, 1.4,  
2 wiertła w rozmiarach 1.2, 1.4 879 zł  

Uzupełnienia: 
10 wkładów w rozmiarze  
0.8, 1.0, 1.2, 1.4 lub 1.6 335zł
1 wiertło w rozmiarze 1.2, 1.4 lub 1.6 122 zł
Ceramic Primer ii 3 ml 296 zł
Ceramic Primer ii  
10 ampułek x 0.1 ml 161 zł

ZesTAW W OferCie sPeCjAlNej

2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml                       501 zł
+ dozowniki Paste Pak                          GRATIS

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej 

10 wkładów Fiber Post w rozmiarze 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 lub 1.6  335 zł 
+ 1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml G-CeM linkAce w odcieniu A2 GRATIS ☛

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej

Eco Pack: 
4 naboje x 13.3 g / 7.2 ml        1046 zł

Zestaw Bulk Pack: 
100 kaniul mieszajàcych sl        574 zł 

Dozownik Paste Pak - metal       317 zł
Dozownik fujiCeM 2 - tworzywo  77 zł   

GC EquIA 
Samoadhezyjny materiał typu „bulk fill” do jednoetapowej odbudowy zębów bocznych. System  
GC EQUIA, składający się z EQUIA Fil i EQUIA Coat – łącząc jako pierwszy szybkość i łatwość  
użycia z doskonałymi właściwościami fizycznymi i nieporównywalną w grupie glasjonomerów  
estetyką jest doskonałą alternatywą do codziennej praktyki.

Zestaw Intro:  
50 kapsułek eQUiA fil w odcieniu A2, A3 lub Asortyment* + eQUiA Coat 4 ml  604 zł

Zestaw Promo: 
100 kapsułek eQUiA fil w odcieniu A2 lub A3 lub po 50 kapsułek A2 i A3  
+ eQUiA Coat 4 ml 1016 zł

Zestaw Clinic Pack:  
250 kapsułek eQUiA fil w odcieniu A2, A3 lub B2 + eQUiA Coat 6 ml 2173 zł

Uzupełnienia: 
50 kapsułek eQUiA fil w asortymencie* lub wybranym odcieniu**  462 zł

4 ml eQUiA Coat 223 zł
*Asortyment po 10 kapsułek w odcieniach: A2, A3, A3.5, B1, B3      **Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sW
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GC G-ænial Flo X
Nowy, o wysokim kontraście w obrazie RTG, światłoutwardzalny  
kompozyt płynny.
Optymalna lepkoÊç ułatwia zapływanie i doskonałà adaptacj´ do Êcian  
ubytku. ergonomiczny kształt strzykawki umo˝liwia dotarcie do najgł´bszych 
partii ubytków. idealny jako podkład typu liner, do blokowania podcieni,  
w preparacji tunelowej, do odbudowy małych ubytków, naprawy estetycznych 
uzupełnieƒ poÊrednich i bezpoÊrednich oraz do uszczelniania bruzd.

1 strzykawka (3.6 g), 20 koƒcówek aplikacyjnych  204 zł
 Odcienie:    A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2, AO3 

GC G-ænial Bond
Jednobutelkowy samowytrawiający środek łączący VII generacji, który 
może być stosowany zarówno do wytrawiania szkliwa jak i zębiny.  
Zapewnia ∏atwoÊç stosowania i zmniejszonà nadwra˝liwoÊç pozabiegowà 
systemów samowytrawiajàcych wraz z wi´kszà si∏à wiàzania ze szkliwem 
tradycyjnie kojarzonà tylko z systemami wymagajàcymi wytrawiania  
i sp∏ukiwania. 

Zestaw Starter: 5 ml, akcesoria  419 zł

Zestaw 3-butelkowy: 3 x 5 ml 864 zł        

Uzupełnienie:  5 ml  318 zł

GC Kalore 
Âwiatłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy 
do estetycznej odbudowy ubytków.  
Dzi´ki innowacyjnej technologii monomeru DuPont wykazuje niskie wartoÊci 
napr´˝eƒ skurczowych, a to gwarantuje wi´kszà wytrzyma∏oÊç  
i trwa∏oÊç, po∏ysk i g∏adkoÊç powierzchni. Trzy rodzaje przeziernoÊci:  
odcienie uniwersalne, opakerowe oraz przezierne umo˝liwiajà  
precyzyjny dobór koloru i pe∏nà integracj´ z tkankà z´ba. 

 Uzupełnienia:  1 strzykawka (4 g) w dowolnym odcieniu 222 zł

Odcienie: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2, CV, CVD, 
OXBW, OBW, AO2, AO3, AO4, WT, DT, CT, NT, GT, CVT

GC G-ænial Anterior & Posterior
Mikrohybrydowy materiał kompozytowy z nanowypełniaczem  
do estetycznych wypełnień wszystkich klas ubytków.  
Wersja anterior i posterior, kontrast w rtg, łatwoÊç polerowania i system  
odcieni szkliwnych uwzgl´dniajàcy wiek pacjenta czynià G-ænial materiałem 
niezwykle przyjaznym w u˝yciu, a efekt kameleona nawet przy u˝yciu jednego 
odcienia jest tak dobry, ˝e wypełnienie staje si´ estetycznie niewidoczne.

Zestaw Quick Start: 1279 zł 
7 strzykawek (4.7 g) odcienie: A1, A2, A3, B2, je, Ae, ie

Uzupełnienia:  
1 strzykawka (4.7 g) w odcieniu Anterior  199 zł
1 strzykawka (5.5 g) w odcieniu Posterior  199 zł 
  
Odcienie:    XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, 
AO3, AO4, je, Ae, se, Te, ie, CVe, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-je, P-ie

GC G-ænial universal Flo
Światłoutwardzalny kompozyt płynny o nowych możliwościach klinicznych.  
Oferuje wyjątkowe połączenie lepkości płynnego materiału umożliwiającej 
łatwą i wygodną aplikację wraz z doskonałymi właściwościami fizycznymi 
zapewniającymi niezawodne i trwałe odbudowy bezpośrednie ubytków 
klasy I, II, III, IV i V. 

1 strzykawka (3.4 g), 20 koƒcówek aplikacyjnych  204 zł

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, CV, BW, je, Ae 

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej

Zestaw Promo: 670 zł
2 strzykawki (4.7 g) A2, A3, 1 strzykawka (5.5 g) P-A3, 
system łàczàcy G-ænial Bond (5 ml), akcesoria, 
etching Gel (1.2 ml)

Zestaw Promo:  800 zł
2 strzykawki (5.5 g) P-A2, 2 strzykawki (5.5 g) P-A3,  
system łàczàcy G-ænial Bond (5 ml), akcesoria,  
10 ampułek (0.13 ml) everX Posterior

Zestaw Quick Start 1279 zł 
+ 1 strzykawka w odcieniu A2 lub A3  GrATis ☛

Zestaw Quick Start i 1 dowolna strzykawka 1478 zł 
+ system ∏àczàcy G-ænial Bond (5 ml)  GrATis ☛

5 strzykawek w dowolnym odcieniu 995 zł
+ 1 strzykawka w odcieniu A2 lub A3 GrATis ☛

9 strzykawek w dowolnym odcieniu 1791 zł
+ system ∏àczàcy G-ænial Bond (5 ml) GrATis ☛

25 strzykawek w dowolnym odcieniu 4975 zł
+ lampa diodowa D-light Duo GrATis ☛  

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej

Zestaw Promo:   715 zł
3 strzykawki (3.4 g) w odcieniu A2 lub A3, system łàczàcy  
G-ænial Bond (5 ml), akcesoria, etching Gel (1.2 ml)

5 strzykawek w dowolnym odc ieniu  1020 zł
+ 1 strzykawka w odcieniu A2 lub A3 GrATis ☛

ZesTAW W OferCie sPeCjAlNej

5 strzykawek w dowolnym odc ieniu  1020 zł 
+ 1 strzykawka w odcieniu A2 lub A3 GrATis ☛

ZesTAW W OferCie sPeCjAlNej

Zestaw Trial:  3 strzykawki (4 g): A2, A3, A3.5 600 zł

Oferta dost´pna u autoryzowanych dystrybutorów GC, produkty GrATis ☛ realizowane przez Biuro GC tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.☛



GC G-CEM
Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym  
sposobie wiązania, przeznaczony do adhezyjnego osadzania pośrednich 
uzupełnień całoceramicznych, metalowych lub kompozytowych.

Kapsułki
50 szt. w ró˝nych lub w jednym odcieniu* 750 zł

*Odcienie: A2, AO3, BO1, Translucent

do prostego i estetycznego 
szynowania zębów po urazach

• szynowanie od strony wargowej  
   z´bów po urazach i szynowanie  
   wspomagajàce leczenie przyz´bia

• Naprawa i wzmacnianie licówek

everstick NeT 1 x 30 cm2 803 zł  602 zł

do przyjaznego dla pacjenta  
szynowania

• szynowanie w leczeniu  
   chorób przyz´bia

• szynowanie periodontologiczne 
   połàczone z mostem adhezyjnym

everstick PeriO 2 x 12 cm 752 zł   564 zł

everstick PeriO 1 x 8 cm 270 zł   202 zł  

 
do mało inwazyjnych mostów kompozytowych  
wzmocnionych włóknami

• Mosty adhezyjne
• Mosty na wkładach (inlay, onlay)
• Mosty hybrydowe i tymczasowe
• Mosty wykonane w pracowni  
   techniki dentystycznej

everstick C&B 2 x 12 cm                                             803 zł  602 zł   

everstick C&B 1 x 8 cm                                               292 zł  219 zł  
 

do odbudowy w obrębie kanału  
korzeniowego i zrębu korony

• indywidualnie formowane  
   wkłady korzeniowe

do estetycznej retencji

• Do przyjaznych dla pacjenta,  
   bezmetalowym retainerów  
   ortodontycznych

everstick OrTHO 2 x 12 cm                                       685 zł  514 zł

włókna everStick® 
do wzmocnieƒ w codziennej 
praktyce  dentystycznej

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej

everStick STARTER KIT
1 x 8 cm everstick C&B; 1 x 8 cm everstick PeriO; 5 x wkład  
everstick POsT 1.2; 1 x 30 cm2 everstick NeT; 1 x 5 ml stickresiN; 
1 x 2 ml G-ænial Universal flo; 1 x instrument silikonowy  
stickrefiX; 1 x instrument r´czny sticksTePPer;  
1 x instrument r´czny stickCArrier    1751 zł  1313 zł

everStick COMBI
1 x 8 cm everstick C&B; 1 x 8 cm everstick PeriO;  
1 x 30 cm2 everstick NeT; 5 x wkład everstick POsT 1.2;
1 x instrument sticksTePPer; 1 x instrument 
silikonowy stickrefiX 948 zł  711 zł

everStick INTRO
1 x 8 cm everstick C&B; 1 x 8 cm everstick PeriO;
1 x instrument silikonowy stickrefiX 380 zł  285 zł

everStick POST INTRO
15 wkładów po 5 w rozmiarach 0.9, 1.2 i 1.5,  
1 x 5 ml stickresiN 759 zł  569 zł

 

ZesTAW W OferCie sPeCjAlNej 
10 wkładów w rozmiarze: 0.9; 1.2 lub 1.5                  474 zł  355 zł

+ 1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml G-CeM linkAce w ocieniu A2 GRATIS ☛

Oferta ma charakter informacyjny i zawiera rekomendowane ceny brutto.

ZesTAWy W OferCie sPeCjAlNej

2 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml A2, 462 zł
15 kaniul mieszajàcych, 5 koƒcówek endo 
+ 1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml w odcieniu A2 GRATIS

2 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml Translucent,  462 zł
15 kaniul mieszajàcych, 5 koƒcówek endo 
+ 1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml w odcieniu Translucent GRATIS

Zestaw A2 + Translucent:  616 zł
3 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml A2 + 1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml 
Translucent, 30 kaniul mieszajàcych, 10 koƒcówek endo

Zestaw A2 Kit:  616 zł
4 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml A2, 30 kaniul mieszajàcych,  
10 koƒcówek endo  

GC G-CEM LinkAce
Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym sposobie 
wiązania, przeznaczony do adhezyjnego cementowania całoceramicznych, 
metalowych lub kompozytowych pośrednich uzupełnień protetycznych  
i wkładów koronowo-korzeniowych. Niezrównana trwałość wiązania, wysoka 
wytrzymałość na ścieranie i trwałość koloru zapewniają bezpieczeństwo 
przy cementowaniu uzupełnień wykonanych w technologii CAD-CAM 
i bezmetalowych.

Opakowania:
2 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml w jednym z odcieni*,  
15 kaniul mieszajàcych, 5 koƒcówek  endo 462 zł
*Odcienie: A2, AO3, BO1, Translucent


