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Minden kavitásra 
van megoldás



Tetric Line® 
Az egyszerű megoldás 

Van, amikor érdemes visszatérni az alapokhoz. A jól bevált Tetric termék-
család négy legújabb kompozitja nagyobb hatékonyságot és jobb kezelési 
eredményeket kínál az előző anyagokhoz képest.

A Tetric® Prime egy gyurmázható univerzális kompozit és a Tetric EvoFlow® egy 
univerzális folyékony kompozit anterior és poszterior régióba egyaránt.

A Tetric® PowerFill a moláris régió 4 mm-es rétegvastagságban használható kompozitja, a 
Tetric® PowerFlow ennek folyékony társa, amely a Bluphase Power Cure 3s polimerizációs 
lámpa segítségével már 3 másodperctől megvilágítható.  

1  A Tetric PowerFill and Tetric PowerFlow összehasonlítva a Tetric EvoCerammal, az adatok kérésre rendelkezésre állnak. 
2  A Tetric Prime kiváló kezelhetőséget kínál.
3  Értékesítési adatok alapján.

Természetes színhatás 
a kaméleon effektussal

Valósághű esztétika
a poszterior régió megoldásaihoz  

Időmegtakarítás:
akár 57%

Egy készlet 
minden üreghez 

Kiváló kezelhetőség2 
a mindennapokban 

 Több mint 

500
millió elkészített restauráció világszerte3

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu

EROESZE
Cross-Out

EROESZE
Cross-Out

EROESZE
Cross-Out

EROESZE
Cross-Out

EROESZE
Cross-Out



krémes 
állag 

jó  
rugalmasság 

könnyű
formázhatóság 

magas
fény

egyszerű
alkalmazás 

jó
kopásállóság 

Prime 
Használat

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Tetric Line  
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Tetric Line Készlet Fecskendős
711963WW (listaár 106 490 Ft)

+ 1 x Tetric Prime Shade Guide*
709578WW (listaár 7890 Ft)

+ 1 x Tetric Prime fecskendős utántöltő
A1, A2,A3 vagy A3,5 színekben* 
(listaár 21 790 Ft)

No. 71090

-22%
Teljes Listaár 

135 290 Ft
Kedvezményes Csomagajánlat

106 490 Ft

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az ere törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

www.ivoclarvivadent.com

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Tetric Line  
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Tetric Line Készlet - mix
711964WW (listaár 87 290 Ft)

+ 1 x Kapszula kinyomó pisztoly - ÚJ megjelenés*
627882AN (listaár 11 390 Ft)

+ 1 x Tetric Prime kapszulás utántöltő, 20 x 0,25 g
A1,A2,A3 vagy A3,5 színekben * 
(listaár 39 890 Ft)

No. 71080

-37%
Teljes Listaár 

138 490 Ft 
Kedvezményes Csomagajánlat

87 290 Ft

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az ere törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Tetric Prime & 
OptraGloss  
INNOVACIÓS CSOMAG

No. 71100

-16%
Teljes Listaár 

142 090 Ft 
Kedvezményes Csomagajánlat

119 690 Ft

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az ere törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

3 x Tetric Prime kapszulás utántöltő, 20 x 0,25 g
A1,A2,A3 vagy A3,5 színekben
(listaár 39 890 Ft)

+ 1 x Optra Gloss kompozit polírozó készlet *
701870AN (listaár 22 390 Ft)



Tetric Prime & 
OptraGloss 
INNOVACIÓS CSOMAG

No. 71110

-25%
Teljes Listaár 

87 690 Ft 
Kedvezményes Csomagajánlat

65 390 Ft

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az ere törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

3 x Tetric Prime fecskendős utántöltő 3 g
A1,A2,A3 vagy A3,5 színekben
(listaár 21 790 Ft)

+ 1 x OptraGloss Kompozit Polírozó készlet*
701870AN (listaár 22 390 Ft)

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Tetric Prime
ÁRKEDVEZMÉNY 

No. 71120

-50%

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az ere törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

1 x Tetric Prime fecskendő utántöltő 3g, A1,A2,A3, vagy A3,5 színekben
(listaár21 790 Ft)

vagy 1 x Tetric Prime fecskendő utántöltő 3g, A1,A2,A3, vagy A3,5 színekben
(listaár 39 890 Ft)

+ 1 db ugyanazon termék, ugyanazon választott kiszerelési formában
(fecskendő vagy kapszulás) ingyen, amennyiben visszajuttat egy darab
konkurens terméket*

Csak egyszer megrendelhető.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



3s PowerCure
CSOMAGKEDVEZMÉNY

 Vásároljon: 
1 x Bluephase PowerCure & 

Tetric PowerFill mix készletet  
691918xx (listaár 669 290 Ft)

A készlet tartalma:
 1 x  Bluephase PowerCure 100-240V polimerizációs lámpa

667092xx (listaár 669 290 Ft)

 1 x  Tetric PowerFill kapszulás, 0,2 g
(listaár 31 090 Ft)

1 x  Tetric PowerFlow fecskendős, 2 g
 (listaár 14 190 Ft)

1 x  Adhesive Universal VivaPen készlet, 2 ml  
664504WW (listaár 37 490 Ft)

Próbálja ki 4 hétig! Ha nem elégedett a 
termékekkel, visszatérítjük annak árát.***

No. 1110

Csomag Ár

669 290 Ft
Teljes Listaár

751 990 Ft  

www.ivoclarvivadent.com

*** Visszatérítés az Ivoclar Vivadent hivatalos kereskedőin keresztül.

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

EROESZE
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No. 1120

3s PowerCure
CSOMAGKEDVEZMÉNY

Vásároljon: 
1 x Bluephase PowerCure & 

Tetric Power Fill fecskendős készlet 
668253xx (listaár 669 290 Ft)

A készlet tartalma:
 1 x  Bluephase PowerCure 100-240V polimerizációs lámpa

667092xx (listaár 669 290 Ft)

 1 x  Tetric PowerFill fecskendős, 3 g
(listaár 21 190 Ft)

1 x  Tetric PowerFlow fecskendős, 2 g
(listaár 14 190 Ft) 

1 x  Adhese Universal System Kit VivaPen önsavazó bond, 2 ml 
664504WW (listaár 37 490 Ft)

Próbálja ki 4 hétig! Ha nem elégedett a 
termékekkel, visszatérítjük annak árát.***

www.ivoclarvivadent.com

***Visszatérítés az Ivoclar Vivadent hivatalos kereskedőin keresztül. 

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

Készlet Ár

669 290 Ft
Teljes Listaár

751 990 Ft 
a rendszerbe tartozó összes

egyedi termékről

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu
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Variolink Esthetic & 
OptraGate  
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Variolink Esthetic DC készlet 
666434WW (listaár 173 790 Ft)

+ 1 x  OptraGate 80 darabos,
 bármilyen méretben* 

(listaár 49 890 Ft)

No. 70200

-22%
Teljes Listaár 

223 690 Ft
Kedvezményes Csomagajánlat

173 790 Ft

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Variolink Esthetic & 
OptraGate  
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Variolink Esthetic rendszer 
IPS e.max  adhezív cementálási rendszer 
681492WW (listaár 186 390 Ft)

+ 1 x OptraGate 80 darabos, bármilyen méretben*
(listaár 49 890 Ft)

No. 70210

-21%
Teljes Listaár 

236 190 Ft
Kedvezményes Csomagajánlat

186 390 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Variolink Esthetic & 
OptraGate  
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Variolink Esthetic LC adhezív 
cementálási rendszer 
666433WW (listaár 125 690 Ft)

+ 1 x OptraGate 80 darabos, bármilyen méretben*
(listaár 49 890 Ft)

No. 70220

-28%
Teljes Listaár 

175 590 Ft 
Kedvezményes Csomagajánlat

125 690 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl. 

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Variolink Esthetic & 
OptraGate  
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Variolink Esthetic LC IPS e.max adhezív 
cementálási rendszer 
681493WW (listaár 138 190 Ft)

+ 1 x OptraGate 80 darabos, bármilyen méretben*
(listaár 49 890 Ft)

No. 70230

-26%
Teljes Listaár 

188 090 Ft  
Kedvezményes Csomagajánlat

138 190 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



FRC Postec Plus & 
Speedcem Plus  
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x FRC Postec Plus gyökércsap, 20 darabos 
(listaár 103 690 Ft)

+ 1 x Speedcem Plus, önsavazó, duál kötésű ragasztócement
sárga, opak vagy áttetsző színben 9 g 
Március 31-ig: 681710WW, 681711WW vagy 681712WW (listaár 46 890 Ft)

Április 1-től: 703976WW, 703988WW vagy 703946WW (listaár 46 890 Ft)

No. 70790

-31%
Teljes Listaár

154 908 Ft 
Kedvezményes 
Csomagajánlat 
106 680 Ft

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Apexit Plus & ApexCal 
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Apexit Plus gyökértömő anyag 2 x 6g 
(listaár 32 790 Ft)

+ 1 x ApexCal, kálcium hidroxit paszta,
ideiglenes gyökértömésre 2,5 g* 
(listaár 10 190 Ft)

No. 70800

-24%
Teljes Listaár 

42 990 Ft
Kedvezményes Csomagajánlat

32 790 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Adhese Universal &
Total Etch 
CSOMAGKEDVEZMÉNY

  1 x Adhese Universal önsavazó bondrendszer, 
VivaPen kiszerelésben 2 ml
664504WW (listaár 37 490 Ft)

+ 1 x Total Etch, 2 x 2 g*
550588AN (listaár 8590 Ft)

No. 70950

-19%
Teljes Listaár 

45 990 Ft
Kedvezményes Csomagajánlat

37 490 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Adhese Universal &
Total Etch 
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Adhese Universal önsavazó bond rendszer,
üveges kiszerelés 1 x 5 g
663720WW (listaár 41 490 Ft)

+ 1 x Total Etch , 2 x 2 g*
550588AN (listaár 8590 Ft)

No. 70960

-17%
Teljes Listaár 

49 890 Ft  
Kedvezményes Csomagajánlat

41 490 Ft

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



Adhese Universal &
Total Etch 
CSOMAGKEDVEZMÉNY

1 x Adhese Universal önsavazó bond rendszer, 
üveges kiszerelés 2 x 5 g
663721WW (listaár 74 090 Ft)

+ 1 x Total Etch, 2 x 2 g*
550588WW (listaár 8590 Ft)

No. 70970

-10%
Teljes Listaár 

82 690 Ft 
Kedvezményes Csomagajánlat

74 090 Ft 

www.ivoclarvivadent.com

Érvényes 2020. március 1. és 2020 július 31. között

*Az Ivoclar Vivadent AG közvetlenül juttatja el Önhöz. 

A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi bruttó fogyasztói árak, melyek a 27% Áfát már tartalmazzák. Az ajánlat 2020.07.31. napjáig, valamint a készlet erejéig érvényes. A 
promóciók más akciós ajánlatokkal nem összevonhatóak, kérjük, a pontos árakról érdeklődjön választott kereskedőjénél! Az ajánlatok csak a promócióban részt vevő kereskedőknél 
elérhetőek. Az Ivoclar Vivadent AG Schaan biztosítja Önt, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására és marketing céljából saját üzleti tevékenységének keretében 
használja, szükség esetén kapcsolt vállalkozásaival együttműködve. (Ezek listája elérhető: http://www.ivoclarvivadent.com/group). Önnek jogában áll megtagadni ezt a 
hozzájárulást, kérjük, ilyen irányú szándékát a következő email címen jelezze: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. Kifogás esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, 
feltéve, hogy Ön az erre törvényileg kiszabott hatályos időt nem lépte túl.

Rendelés: +36 1 299-0117
info@ivodent.hu  |  ww.ivodent.hu



NEW

Izolálás Bondozás Helyreállítás Megvilágítás

Efficient
Esthetics

A kompozit tömőanyag

Tetric®

• a kaméleon-effektus eredményezi a természetes színhatást
• akár 57%1-os időmegtakarítás

• kiváló kezelhetőség a mindennapokban2

Minden kavitásra 
megoldás
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