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Sistem compozit microceramic pentru 
restaurari în zonele anterioare și 
posterioare. Materialele de restaurare 
fotopolimerizabile, cum sunt 
materialele de fațetare cu 
microumplutură, 
s-au dovedit a � de 
un mare succes clinic 
și sunt acum materiale 
de bază datorită proprietăților 
excelente pe care le au. 

Disponibile în următoarele 
nuanțe de dentină: 
A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 /
B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4.

Solidex îndeplinește standardele rășinilor fotopolimerizabile. Oferă o 
rezistență mare la abraziune, cu elasticitate optimă și posibilitatea de a 
obține restaurări de tipul porțelanului combinate cu o �uorescență și 
opalescență naturale. Disponibile în următoarele nuanțe de dentină: 
A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4.

Rășina opacă universală 
fotopolimerizabilă, cu putere mare 
de acoperire. Compatibil cu orice 
tip de compozit. Indicat în 
mascarea culorii metalice a 
coroanei. Se folosește împreună 
cu Universal Pre-Opaque. 
Disponibil în 32 de nuanțe.

Vintage MP Uni-Layer este un 
sistem ceramic modern, într-un 
singur strat cu care se obține un 
aspect estetic excelent, într-un mod 
mai rapid și mai e�cient. 
Nuanța: translucență scăzută.
Conține: �acon x 50g pudră.

Vintage MP Uni-Layer este un sistem ceramic modern, într-un singur strat 
cu care se obține un aspect estetic excelent, într-un mod mai rapid și mai 
e�cient. Echilibrând într-un mod ideal difuzia luminii și cromatica, 
această ceramică reușește să combine caracteristicile optice ale 
pudrelor de dentină și incizal într-un singur material. Produsul este 
disponibil în translucență ridicată și scăzută pentru a răspunde tuturor 
necesităților. Vă permite să creați toate cele 20 de nuanțe ale 
sistemulul V-Shade system cu doar 2 pudre.

Cumpărați 3 �acoane 
Vintage MP Uni-Layer și primiți GRATUIT 
1 �acon Vintage MP Uni-layer x 50g.
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CERAMAGE SHOFU SERINGĂ 4.6G

SOLIDEX SERINGĂ 4G

UNIVERSAL OPAQUE SERINGĂ 2ML

VINTAGE UNI-LAYER SET

este o microceramică ultra�nă, concepută conform celor mai noi cunoștințe 
din domeniul tehnologiei ceramicii. Cu ajutorul unui proces de fabricație 
nou, cu ajutorul VINTAGE MP, a fost creată o compoziție de material 
ceramic, a cărei structură prezintă, în comparație cu ceramicile 
obișnuite, pigmenți extrem de termorezistenți în faza cristalină și 
vitroasă. Disponibil în mai multe nuanțe. 
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*Oferte valabile în perioada 01 mai-30 iunie 2015.


