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Alginoplast Твърд алгинат с  
изключителна острота на отпечатъка

 Висока стабилност, детайлна репродукция
 Произведен от изцяло природни продукти 

– не дразни лигавицата, хипоалергичен
 Престой в устата – 1 минута
 По-голям грамаж – 500 г

Купете Alginoplast 500 г 16лв.

Оранжевото е новият алгинат ! 

Аксесоари за алгинати
Еднократни лъжици, неогъващи се и недеформиращи се.  
Предлагат се в три размера: S, M, L

Купете: 1 лъжица 2лв.
Промоция: Купете 12 лъжици 24лв. 
и вземете 2 лъжици по избор подарък
Гуменица и шпатула
за ръчно размесване за алгинати 23лв.
Кутия зa съхранение на алгинати 18лв.

Xantasil Умната алтернатива на алгинатите 
Спечелил годишната награда за A-силикон, заместител на алгинати 

 С изключителна дълготрайност на отпечатъка
 Възможност за отливане на няколко модела от 1 отпечатък
 Ситуационни модели в ортодонтията

Предлага се в следните опаковки :
Купете Xantasil 380 мл /машинно размесване/ 

+ 5 смесителя 105лв.
Xantalgin Crono 5-дни стабилност на отпечатъка

 Високопрецизен алгинат – хроматик,  
смяна на цвета син-пурпурен-розов

 Стабилност на отпечатъка 5 дни
 Вкус на мента
 Престой в устата само 1 минута
 Хипоалергичен
 По-голям грамаж – 500 г

Купете Xantalgin Crono 500 г 16лв.

Alligat Твърд алгинат с голя-
ма острота на отпечатъка

 Дименсионално стабилен
 Вкус на мента
 Престой в устата – 1 минута

Купете Alligat 453 г 10лв.

АЛГИНАТНИ ОТПЕЧАТЪЦИ
- Подготовка на лъжица за сне-
мане на отпечатъци, лъжицата 
трябва да е подходяща по размер и 
да има 5 мм отстояние между ръба 
на лъжицата и зъбите на пациента 
- Добре разбъркайте контейнера 
с алгинат, спазвайте съотноше-
нието прах:вода препоръчано от 
производителя
- Преди да сложите лъжицата с 
алгинат в устата на пациента, по-
ставете малко количество алги-
нат върху фисурите
- След като снемете отпечатъка 
от устата на пациента, добре го 
почукайте, за да махнете остатъ-
ка от вода в него, и го поставете 
в пластмасов плик 



Оранжевото е новият алгинат ! 
Прецизен А-силикон, специално разработен да задоволи и най-висо-
ките изисквания в модерната протетична дентална медицина.

 Възпроизвеждане на детайлите под 20 микрона
 Дименсионални промени – по-малки от 0.2%
 Деформации под налягане – по-малки от 2%
 Възстановяване след деформация – 100%
 Интелигентна концепция за работа: вариращо манипулативно 

време и кратък престой в устата на пациента от 2мин и 30сек

ЗА МАНУАЛНО РАЗМЕСВАНЕ:
Купете Variotime Putty 300 ml+300ml 75лв.
Коректурни отпечатъчни материали: 
Extra Light, Light, Medium, Monophase, Heavy Tray
Купете Variotime 2 картуши х 50 мл + 10 смесителя 45лв.
Промоция:
Купете комплект Variotime Putty 300 ml+300ml 

+ Variotime 2x50ml 110лв.
Купете комплект Variotime Putty 300 ml+300ml 

+ Variotime 2x50ml 115лв.

Variotime – хидроактивен А-силикон от Kulzer. 
Съвършеният отпечатък за всеки клиничен случай 

Подарък: инструмент от NTI-Kahla 
Германия

ПРОДУКТ – НАВИГАТОР
Putty/ Wash техника – 2 фази и 2 вискозитета
Препоръчана комбинация: 
Variotime Putty /при ръчно смесване/  
или Variotime Heavy Tray /при машинно размесване/  
+ Variotime Extra Light flow
Double mix/сандвич техника – 1 фаза и 2 вискозитета
Variotime Heavy Tray или Putty за 1-ви отпечатък 
с Variotime Light flow или Medium flow

MONOPHASE
Напълнете индивидуалната лъжица с Monophase за 
машинно размесване или в картуши, сложете интрао-
рално връхче при работа с диспенсер и нанесете около 
препарациите. Вземете отпечатъка в една фаза.

ЗА МАШИННО РАЗМЕСВАНЕ 
Предлагат се 3 вискозитета:  
Putty, Monophase и Heavy Tray (най-тънколивък  
и с най-висока финална твърдост, подходящ  
за имплантна работа)
Купете: Variotime 380 ml + 5 смесителя 90лв.
Промоция:
Купете: Variotime 2 броя х 380 ml + 10 смесителя 160лв.



 много висока финална твърдост от 40 Shore D, която уле-
снява включването в артикулатор и обработка с инструменти 

 много късо работно време и късо време за престой  
в устата на пациента от 30 секунди 

 изключителна тиксотропност, материалът  
не се разтича и това улеснява работата с него

 въпреки високата си финална твърдост, не се чупи  
и лесно се обработва 

 може да се сканира, подходящ за CAD CAM системи

Купете Variotime Bite 2 картуши х 50 мл 47лв.

Bite Модерният сканируем А-силикон  
за регистрация на захапка

Прозрачен А-силикон за регистрация на захапка, за изработване 
на транспарентни матрици и матрици за фиксиране на брекетиMemosil 2

Купете Memosil 2 – 2 картуши х 50 мл +12 смесителя 85лв.

Ventura Bite

A-силикон

Ventura Impress II Putty Soft 
 Висока резистентност на деформации и скъсване. 
 Чудесно еластично възстановяване. 
 За едностъпкови, двустъпкови, putty wash  

отпечатъчни техники. 
 За корони, мостове, инлеи и онлеи.

Свойства Putty soft light body regular
Работно време 2 мин 2 мин 15 сек
Време в устата на пациента 2 мин 30 сек 3 мин 
Време на втвърдяване 3 мин 3 мин 30 сек
Цвят жълт син

А силикон за регистрация на захапка с 
финална твърдост от 93 Shore A 

 много еластичен с отлична тиксотропност
 за всички оклузални техники
 идеално работно време: 30 секунди
 време на престой в устата на пациента  

от 45 секунди
Купете Ventura Bite 2 картуши х 50 мл 

+12 смесителя 47лв.

Ventura Crystalsil fast set 

300 ml+300ml+2x50ml light 85лв.

Купете 
Ventura Crystalsil  
fast set
2картуши х 50 мл 

+ 12 смесителя 65лв.

Прозрачен А-силикон за транспарентни матрици 
с различно клинично приложение

 работно време – 1 мин 
 време в устата на пациента 

– 2 минути
 твърдост – 70 Shore A



Купете Xantopren mucosa 140ml 
за функционални отпечатъци 43лв.

Купете Xantopren Green 140 ml 
за кантиране на индивидуални лъжици 42лв.

Промоции:
Optosil Comfort set 
+ инструмент от Nti-Kahla 55лв.

Optosil Comfort set 
+ Xantalgin Crono 500 g 63лв.

Optosil Comfort set 
+ Alligat 453 g 58лв.

Optosil®/Xantopren®
Comfort system

Eдно ново поколение С-силикони с качества на А-силикон 

4 х

Perfect wetting properties  
and controlled application 
even in a moist environment

 Неговите характеристики:
 отлична тиксотропност
 чудесна устойчивост на скъсване
 много добра дименсионална стабилност

Купете комплект: 
Ventura Top Putty 900 ml
+ коректура 150 ml

+ катализатор 60 ml 60лв.

С – силикони 

Ventura Top Madespa - Spain

Подходящ за:
 еднофазна и двуфазна отпечатъч-

на техника
 за корони и мостове в неподвиж-

ното протезиране
Работно време: 1’ - 1’50”
Време на втвърдяване: 4’40”- 8’. 
Shore A твърдост: 72 Shore 
Цвят: жълт/син.

 отлична репродукция на детайлите
 отлични омокрящи свойства
 изключителна хидрофилност, контролирано апли-

циране във влажна среда
 висока дименсионална стабилност, отпечатъкът 

може да се отлее до и след 7 дни
 системата не е чувствителна към латекс и раз-

твори за ретракция

Купете Optosil Comfort Putty 900 ml 30лв.

Промоции:
Xantopren mucosa 140ml

+ Activator Universal 60 ml 55лв.
Xantopren Green 140 ml

+ Activator Universal 60 ml 54лв.

Купете Xantopren L 140 ml 16лв.
Купете Xantopren VL 140 ml 16лв.
Купете Activator Universal 60 ml 16лв.



НОВО от Kulzer Dental OXASIL
Нов, създаден по иновативна технология С – силикон, с широк обхват от индикации.
Нова активирана система – база-катализатор за кратко полимеризационно време

Zetaplus set Zhermack 
Въпрос на доверие

Неговите предимства:
 изключителна репродукция на детайлите
 модерна система с отлична дименсионална стабилност и трайност на 

отпечатъка до 21 дни
 системата може да се използва за всички отпечатъчни техники вкл. 

функционални отпечатъци
 съдържа 0.1% масло от мента за по-комфортно снемане на отпечатък
 не показва чувствителност към латекс и разтвори за ретракция
 коректурният отпечатък се отличава с изключителна течливост и 

тиксотропност и възпроизвежда дори и проблемни зони от препарациите.
 В Putty отпечатъчният материал се съдържат специални филъри, които 

намаляват плътността на материала и подобряват качествата му на раз-
месване
Технически характеристики:



Hi Tray перфорирани и неперфори-
рани метални лъжици, предлагат се 
в 5 размера.

Купете 1 лъжица 11лв.

Смесители за картуши за ма-
шинно размесване на А –силикони

Аксесоари за силикони
Ретракционни конци – Zhermack
Оплетени, а не усукани за оптимизиране 
на Вашите отпечатъци.  
Предлагат се в 5 размера: 000, 00, 0, 1, 2

Univeral adhesive 10 ml 
Универсално лепило за лъжици

Putty cut 
Инструмент за изрязване на канали 
в двуфазната отпечатъчна техника

Oтпечатъчни лъжици 
Богато разнообразие от метални и пластмасови за неподвижно протезире-
не и пластмасови (недеформиращи се) за подвижно протезиране.

Impression Jet Автоклавируема метална спринцовка за прецизно 
аплициране на отпечатъчни коректурни материа-
ли директно в устата на пациента с 5 смесителя.
Купете Impression Jet 

+ 5 смесителя 105лв.

Стоманена шпатула за раз-
месване на коректурни отпечатъци

Смесители за картуши 

Купете 50 смесителя 40лв.

Dual Arch 
Лъжици с мрежа за снемане на  
3 отпечатъка едновременно при 
малки конструкции. Препоръчват 
се и за употреба с регистрати на 
захапка. Предлагат се 5 вида.

Hi Tray пластмасови и транспарентни - автоклавируеми.
Предлагат се в три размера.

Цена на една лъжица 2лв.
Купете 12 лъжици по избор и получавате 2 лъжици подарък

Моделираща течност  
на Kulzer при работа с 
фотокомпозити за запазване 
и възстановяване на 
дисперсионния слой.

Моделираща четка 
на Kulzer 
за изтегляне и моделиране на композит-
ни реставрации, подходяща при работа 
с нанохибриди. Предлагат се 3 форми.

Цена 

1 бр. 12лв.

Цена на 4 мл 35лв.



Cara Print 4.0
Най-бързият 3D принтер специално създаден за дентални цели
 Неговите предимства:

 Нова DLP технология – принтиране на цял слой, а не на отделни компо-
ненти. Времето за принтиране на 1 обект е по-малко от час (благодарение на 
DLP технологията).

 Изключителна точност до 30 микрона, с възможност за избор в зависи-
мост от обекта (30-120 микрона, по-високите стойности дават по-бърза 
скорост)

 Голяма област на принтиране
 Тавата, в която се налива материалът, и бланката, на която се принтира, 

не e консуматив и не се сменят, освен ако не се повредят от оператора.  
В комплекта влизат 2 тави за по-голямо удобство.

 Изключително икономичен, без загуба на материал, след работа материа-
лът се връща в бутилката 

 Много лесен за работа софтуер, ъпдейтите се позиционират автома-
тично, без годишен абонамент

 Напълно отворена система САМ, принтера приема файлове от всички 
скенери с отворени системи 

 Принтерът има USB порт, данните могат да се прехвърлят и чрез флашка

Цялостни решения  
за Вашата дентална практика 

Скенери, софтуери, машини 
за фрезоване, 3D принтери 
и материали за фрезоване и 
принтиране

HiLite® Power
 След принтиране конструкциите трябва да бъдат полимеризирани, из-
ползвайки нашата top-of-the-line HiLite Power 3D, предлагаща се отделно.
Този апарат е най-добрият на пазара и може да се използва с всички познати 
фотополимеризиращи материали.Ако Вие вече имате HiLite® Power апарат, 
може да го ъпгрейдвате и използвате с cara Print 4.0.

Cara Scan 4.0 
Всичко, от което се нуждаете за прецизно сканиране в 3D формат.
Cara Scan 4.0 с интегриран универсален софтуер за дизайн всички видове кон-
струкции включително абатманти, дизайн на мостове с импланти и нови 
приложения.
Сканиране на отпечатъци, модел билдер.

Cara Mill
 5 осни машини за фрезоване на хром-коболтови сплави, циркониев диок-
сид, РММА, восък, композити , хибридни керамики и др.



Dima Print 
Материали за 3D принтер – фотополимеризиращи мономери специално оп-
тимизирани за 3D принтиране с принтери с дължина на вълната от 405 нано-
метра.

Материали за фрезоване:
 Високоестетични циркониеви дискове: 10, 14,1 8, 22 мм (стандартни) с раз-

лична степен на транслуцентност. Изключително естетични високотран-
слуцентни дискове и с цветове по разцветката на Vita .

 Хром-кобалтови дискове
 Восък
 Високоестетични РММА за временни конструкции

Signum - система за изработка на корони и мостове със 
и без метален скелет, инлеи, онлеи, фасети и др.
Signum е последна разработка, акцентираща на здра-
вината и абразионната устойчивост. Представлява 
оптимизиран стъкло-керамичен композит и има висо-

Signum + HiLite® Power
от любов към перфекционизма

ко съдържание на фин микроглас керамичен филер (73 % 
обемни).
Signum e модулна система дентинови, инцизални и спе-
циални високоестетични маси, специализирани маси за 
изграждане на гингива и боички.

Неговите предимства
Интраорално и екстраорално приложение

 Много висока сила на връзката
 Много плътна покривна способност.

Това е керамика или естествен зъб? Това е Signum®.

Signum zirconia bond 
Свързващ агент , който 
осъществява връзката между 
циркониевите конструкции и 
композитните материали.

Rudiger Neugebauer: конструкции с импланти от Signum върху цирконий



Translux Wave
 Още по-мощна – 1200 mW/cm2. 
 Изключително лека и удобна за работа със свет-

ловод, който може да се завърта на 360° за по-лесен 
достъп. Само 1 бутон за програмиране на времето 
за полимеризация от 10 и 20 секунди и на експоненци-
алната и стандартната полимеризация. Без кабел, с 
нова изключително дълготрайна Li-йонна батерия, 
която се подменя изключително лесно. 

 Нов дизайн – частта със светловода е под ъгъл 
70° за по-лесен достъп дори и при пациенти с лими-
тирано отваряне на устата.

НОВО Medit i500 Интраорален скенер, 
перфектна комбинация между софтуер и хардуер

LED фотополимерен уред Translux Wave

Dynamix Speed 220 V
Изключително прецизен и ефективен уред за размесване на 
А-силикони и полиетери.

 За всички материали на пазара в картуши за автоматич-
но размесване

 С две скорости на размесване
 За пълнене на лъжици и спринцовки

Купете Translux Wave 
сега на промоционална цена от 650лв.

Dynamix Speed 220 V Kulzer dental



CHARISMA Topaz 

Купете: Charisma Topaz Master set 10 шприци х 4 г + бондова система 590лв. 495лв.

Най-новият универсален рентгеноконтрастен  
нанохибриден фотокомпозит с уникалния матрикс на  
Charisma Diamond и класическата консистенция на 
Charisma

Купете: Charisma Topaz Basic set 6 шприци х 4 г 

+ бондова система 450лв. 385лв.
Получавате подарък: Charisma Topaz 1х4 г CL 

Купете: Charisma Topaz 4 шприци х 4 г 240лв.
Получавате подарък: Charisma Topaz 1х4 г CL 

Палатиналната стена е изградена с CL – чист транспарент, използвани са опак дентин ОМ
и бяла боичка Venus White и емайлов цвят А1, цветът е изравнен с CL – чист транспарент

Купете: 
Charisma Diamond

6 броя шприци х 4 г 445лв.
Получавате: 
Gluma Universal bond 4 ml 
+ Ceramic primer 4 ml 
(активиран силан за залепване 
и репаратура на чиста керами-
ка и керамика)

Купете: 
Charisma Diamond 4 броя шприци х 4 г 295лв.
Получавате: 
1 шприца Charisma Diamond 4 г 

ВЪРНЕТЕ УСМИВКИТЕ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ С 
CHARISMA DIAMOND
Универсален, най-високо напълнен нанохибриден фотоком-
позит с иновативна формула (нов органичен матрикс) и из-
ключителни качества за най-висока естетика

Charisma Diamond има уникален хамелеон ефект и колор адап-
тивен матрикс: материалът поема цвета на околната зъбна 
тъкан по един брилянтен начин до виртуално незабележим 
ръб на обтурацията.
Цветовата гама включва: опакдентинови маси, емайлови и 4 
специални ефект маси

Фотокомпозити от най-висок клас за май-
сторски реставрации

Клиничен случай за възстановяване на преден зъб със силиконов ключ.

Diamond class



CHARISMA Smart 
Изцяло нова технология за красиви реставрации – всеки ден!

Универсален, рентгеноконтрастен субмикронен хибриден фотокомпозит, 
специално създаден за направата на витални и красиви реставрации всеки 
ден! Неорганичният филер на Charisma Smart е ВаAl флуоридно стъкло с 
много малка големина на частиците от 0.005 – 10 микрона Charisma Smart има 
ясно изразен хамелеон ефект и полируемост до най-високо лустро.
Charisma Smart е с цветово стабилизирана технология, която придава 
достатъчна плътност на цвета и позволява създаването на естествени 
реставрации само в един слой.

Купете Charisma Smart Combi 8x4g
+ bond system 215лв.

комплектът съдържа: 
Charisma Smart – 8 шприци х 4 г, 
цветове А1, А2-2 бр., А3-2бр, А3.5, В2, дентин, 
Gluma 2 bond 4ml, Gluma Etch 2x2.5 ml, Аксесоари

Купете Charisma Smart 1x4 g 
цветове: А1, А2, А3, А3.5, В1, В2, дентин 27лв.

Charisma СПЕЦИАЛНИ 
ПРОМОЦИИ

Charisma 
classic

Купете: 
Charisma Classic Combi set: 8 шприци х 4 г + bond system 235лв.

Charisma Classic 4 шприци х 4 г, цветове А1, А2, А3, ОА2 110лв.
Charisma Classic 4 шприци х 4 г, цветове А1, А2, А3, ОА2 

+ Universal bond 4 ml 165лв.

Универсален субмикронен рентгеноконтрастен фотокомпозит с нова 
генерация Microglass пълнител (ВаAl флуоридно стъкло без допълнителни 
пълнители), който увeличава хамелеон ефекта с 56%.  
Витални и красиви обтурации и възстановявания с Charisma Classic.

Venus flow 
Субмикронен хибриден фотокомпозит с изключителна естетика и тиксот-
ропни качества. 
Предлага се в 14 цвята: А1, А2, А2.5, А3, А3.5, А4, В2, В3, ОА2, цветове за избеле-
ни зъби – емайлови и опакерни цветове SB1, SB2, SBO, транспарентен цвят 
Т2, BS – baseliner (за подложки).

Купете Venus flow 1 шприца х 1.8 г 45лв.



CHARISMA Opal и CHARISMA Opal flow
Разкрийте простотата на естествените реставрации

Charisma Opal и Charisma Opal flow пресъздават натуралните опалесцент-
ност, флуорисцентност и транслуцентност на естествените зъби
Charisma Opal flow – течлив фотокомпозит на основата на нанотехноло-
гия за достигане на най-високи нива на естетика. С новата химична формула, 
висок вискозитет (low flow), полируемост до най-високо лустро с Charisma 
opal flow се достигат изключителни резултати. Този материал се адаптира 
уникално към околната зъбна тъкан.
Богата гама от цветове: А1, А2, А3, В2, ОМ, BS – базисна маса за подложки под 
твърди фотокомпозити.

Venus Color
Индивидуалност  
за Вашите пациенти

Ние Ви предлагаме Venus Color в 
пет нюанса: бял, син, жълт, кафяв, 
шоколадов. 
Капка цвят, за да придадете харак-
терност на Вашите реставрации

Купете 
Venus Color assortiment 245лв.
комплектът съдържа 5 боички х 1г 
+ разцветка

Venus Color 
1 шприца х 1 г 55лв.

Charisma Flow 
Microglass I технология - фин течлив, рентгеноконтрастен  
фотокомпозит с управляема консистенция, чудесна естетика и хамелеон 
ефект.
Богата гама от цветове: А1, А2, А3, А3.5, В2, В3, ОА2, ОА4, 

Купете Charisma Flow 
1 шприца х 1.8 г 27лв.

Промоция:
Купете Charisma Flow 

4 шприци х 1.8г 98лв.

Купете Charisma Opal flow 
1 шприца х 1.8г 40лв.

Промоции:
Купете Charisma Opal flow 

2 шприци х 1.8г 75лв.
Купете Charisma Opal flow 

4 шприци х 1.8г 135лв.



iCem self 
adhesive 

Композитен, двойнополимеризиращ, рент-
геноконтрастен, отделящ флуоридни йони 
цимент със силно изразено десензибилизи-
ращо действие.
iCem има широк обхват на индикации за за-
лепване на:

 корони, мостове, инлеи, онлеи, фасети, 
щифтове

 материали на база найлон – шини и др.
 импланти

iCem има широк обхват от материали: бла-
городни и неблагородни сплави, всички ви-
дове керамики, композити, титан, фибро-
щифтове, циркониеви конструкции. Много 
подходящ за залепване на фиброщифтове 
поради по-течливата си консистенция.

Купете iCem self adhesive 
1 шприца от 7 г 155лв.

Подарък – 1 бр. Фиброщифт

С плътна и хомогенна консистенция и 
универсално приложение:

 постоянно залепване на конструции 
 за подложки под композити и амалгама 
 за временни обтурации

Phosphate cement 
на Kulzer

Глас-йономерен цимент с изключителни 
качества за залепване: 

 изключителна здравина и сила на на-
тиск 128 МРа 

 Големина на частиците на праха от 5 
микрона за много добра плътност

 Високо отделяне на флуоридни йони 
 Биопоносимост и изключителна дъл-

готрайност
Купете XtraLute 
Glass ionomer 35г+20мл 80лв.

Двойновтвърдяващ композитен мате-
риал за изграждане с циркониев диоксид.

 Много високи стойности на огъване и 
якост 

 Чудесни тиксотропни качества
 Висок еластичен модул подобен на ес-

тествените зъби
 Лесна и удобна апликация

Купете Artiz Core Build 1х5 мл 
+20 апликатора и 

20 орал типса 80лв.

Отличен препарат за възстановяване 
на перфорации на пода на пулпата, пер-
форация на самия корен. С фина консис-
тенция и отлични покривни качества, 
рентгеноконтрастен, много добра био-
поносимост.
Купете 

МТА 1 грам +7 ампули 185лв.

Рентгеноконтрастен фотополимери-
зиращ глас-йономерен цимент за обту-
рации
• Висока якост на натиск и на огъване – 
182 и 57 МРа 
• Много добра дълбочина на полимери-
зация – 4.2 мм 
• Дълготрайно отделяне на флуоридни 
йони
Купете 

XtraCem LC 12 г +5 мл 65лв.

Силикон за ребазация А-силикон за ре-
базиране на цели и частични протези. 
Използва се за лесно лекуване на тъкани, 
увеличава стабилността на протеза-
та, осигурява значително намаляване 
на дъвкателното налягане при имплан-
тите.
Купете 
Reviver Medicept 

комплект за 135лв.
Комплектът съдържа: Reviver 50 ml, 
праймер 4 мл, течност за запечатване 
на канта между пластмасата и силикона

XtraLute Glass ionomer Medicept 
Artiz Core Build 

Reviver set 

МТА

XtraCem LC 

Купете 
Phosphate cement 

90 г прах + 30 мл 55лв.



Ventura extrawhite 
специален ортодонтски гипс с фина 
консистенция и блестящо бяла повърх-
ност
Medespa – Spain 
Купете Ventura Extrawhite 

ортодонтски гипс 2 кг  10лв.
Купете Ventura Extrawhite

 ортодонтски гипс 5 кг 22лв.

Самоадхезивен, рентгеноконтрастен, 
композитен цимент със следното при-
ложение:
• Постоянно циментиране на инлеи, он-
леи, корони, мостове от метал, всички 
видове керамики вкл. циркониев диоксид, 
алуминиев оксид, също всички форми на 
силикатна керамика и композити.
• Постоянно циментиране на циркони-
еви и титаниеви импланти и абатманти
• Постоянно циментиране на фиброглас 
щифтове и подсилени влaкна за изграж-
дане

Ventura 
OneStepCem 

Течлив рентгеноконтрастен двой-
новтвърдяващ композитен цимент
• За изграждане
• За циментиране на щифтове
Купете Ventura Dual Core Build 
5 мл + 10 смесителя 

+ 10 ендо накрайника 65лв.

Ventura Dual Core Build Ventura tempocem 

Временен цимент на базата цинк-оксид, 
без евгенол, база и катализатор в авто-
матична спринцовка за директно прило-
жение.
За временно циментиране на корони, 
мостове, инлеи, онлеи
Купете 
Ventura tempocem 5 мл 

+ смесители 35лв.
Характеристики:
Работно време – 1 мин
Време на втвърдяване – 4-7 мин
Дебелина на слоя - < 20 микрона
Сила на натиск – 35 МРаУникален фотополимеризиращ, рентге-

ноконтрастен, свързващ се към денти-
на лайнер, съдържащ калциев хидроксид 
и калциев хидроксилапатит в урета-
нова база. С по-висок вискозитет от 
конвенционалните лайнери за по-добра 
апликация.

Купете Hydrocal LC 5 г 48лв.

Medicept Hydrocal LC

Agfa от Heraeus Kulzer
Детайлите, от които се нуждаете, и 
комфорта, който 
Вашите пациенти искат.
Интраорални филми – меки и еластични, 
без остри ръбове. С висок контраст и 
максимална плътност.

Купете Agfa Dentus E speed 
размер 3х4 см кутия 

от 150 бр. Филми 55лв.
Промоция: 
Agfa Dentus E speed 

2 кутии х 150 бр 105лв.

HemoStat 
Вискозен хемостатичен гел с 20% железен 
сулфат, съдържа свързващи и покриващи 
агенти влияещи изключително добре вър-
ху твърдите и меките зъбни тъкани.
Спира кървенето за секунди.

Купете HemoStat 5 мл 30лв.

Hemostat clear 
безцветен хемостатичен гел съдържащ 
25% алуминиев хлорид
Купете HemoStat clear 5 мл 30лв.

Artic Kulzer dental 
Многослойни протезни зъби произведе-
ни по изцяло нова технология.
Пълна гама от цветове и форми. Диато-
риците се предлагат в три ангулации.

Цена на 1 сектор 6лв.
Цена на цяла гарнитура 24лв.
Индивидулизиране на протези и създа-
ване на червена естетика със Signum 
Pala creactive – богата гама от гин-
гивални маси и боички

Moldano Kulzer 
4.5 kg за модели  19лв.



Sopira Citoject 
Инструмент за интралигаментарна анестезия:

 Локална анестезия на единични зъби с минимално 
време между поставяне на анестезията и манипула-
цията

 Намалено чувство за скованост при пациентите
 Подходящ за локална анестезия на пациенти с 

кардио-васкуларни проблеми
 Подходящ за локална анестезия на деца

ВЪВ ФОКУС за контрол над болката и доказан комфорт за Вас и Вашите пациенти

Sopira 1.8 мм 
Аспирационна карпулна спринцовка, приложение:

 Инфилтрационна анестезия 
 Интрасептална анестезия
 Мандибуларна анестезия
 Оптимална аспирация –  

двоен пръстен за задържане
 Може да се автоклавира

Sopira 
Карпулни игли размери и цветови код по ISO:  
03х12мм – син, 03х16мм – зелен, 03х21мм – жълт, 

03х25мм – оранжев, 04х25мм – оранжев, 
04х38мм – тъмно червен

Sopira 1.8 мм 
Неаспирационна карпулна спринцовка, приложение: в 
ендодонтията, пародонтологията и терапията.

Купете Sopira 1.8 мм 
неаспирационна карпулна спринцовка 90лв.

Sopira 
Карпулни игли за всяка индикация.  
Изработени от първокачествена стомана и с иновативно нарязване:

 Сигурна манипулация поради изключителната им еластичност
 С намалена първоначална болка заради трифасетно нарязан връх
 Намалено усукване и специален скосен връх при карпулите за ин-

тралигаментарна анестезия
 Силиконово покритие за оптимално проникване в тъканта

Купете Sopira 1.8 мм 
аспирационна карпулна спринцовка 95лв.

Купете Sopira Citoject спринцовка 
за интралигаментарна анестезия 485лв.

Подарък – 5 кутии х 100 бр карпулни игли

Купете 
Sopira 1 кутия от 100 бр 17лв.

Купете 
Sopira 2 кутии от 100 бр 32лв.

Купете 
Sopira 4 кутии от 100 бр 56лв.

Инструменти Sopira от Heraeus Kulzer

30˚

3 x 0.06 ml

min. 20
sec

Продукт навигатор Как да използваме Citoject инструмент за интралигаментарна анестезия



Продукт навигатор
Техники за изработка на провизори

Prevision Temp 
Пластмаса на композитна основа за изработка на високоестетични провизори 
и дълготрайни (до 1 година) временни конструкции върху импланти.
Поради високото съдържание на нанопълнители и ниските стойности на 
кислородно-инхибиран слой, материалът се полира до най-високо лустро.
Prevision Temp отделя флуоридни йони.

Супер промоция
Купете Prevision Temp 50 ml 
(за над 100 зъба) + Диспенсер 10:1 235лв.

Купете Dentalon 100g
+45 ml (за над 150 зъба) 55лв.

Prevision Cem 
Еднокомпонентен временен цимент 
без евгенол, втвърдява се от влага. 
(сухи провизори и влажни пънчета)
Неговите предимства са: 
Изключително икономичен – аплици-
ра се директно в конструкцията.
Готов за употреба, не се дозира и 
смесва, няма загуба на материал
За залепване на временни и за вре-
менно залепване на постоянни кон-
струкции.

Купете Prevision Cem 37 g 35лв.

1 За предварителни отпечатъ-
ци обикновенно се използват 

алгинати, които са сравнително 
точни и евтини. Техен недостатък 
е тяхната недълготрайност като 
по този начин поправка или повтор-
на направа на провизори не е въз-
можна.
Препоръчителна е употребата на 
А-силикони-заместители на алги-
натите като Xantalgin, при които 
тези недостатъци са избегнати.

2 Растоянието между стената 
на лъжицата и челюстта е 

задължително и то трябва да е 
минимум 3 мм за еластомерите и 4 
мм за алгинатите. При избор на 
лъжици с по-малък размер, те ще се 
извадят трудно от устата на 
пациента и резултатът ще е 
пластична деформация на отпеча-
тъка.
Блокиране на “undercut” подмолите, 
например при висящи елементи от 
мостови конструкции или фикси-
рани “ретайнери”с восък или друг 
подходящ материал преди снемане 
на отпечатъка. Извадете конструк-
цията от устата на пациента преди 
окончателната полимеризация за да 
предотвратите залепването.

3 Започнете шприцването на 
материала от най-дълбоката 

точка от оклузалната повърхност 
в отпечатъка.
Винаги дръжте смесителя потопен 
в материала.
Напълнете препарациите до гинги-
валния ръб, респективно до препа-
рационната граница.

4 Инструменти 
подходящи за 

обработка на 
провизори

ВЪВ ФОКУС

Купете 
Prevision Temp 50 мл (76 г)

+ 15 смесители 165лв.
Цветове: А1, А2, А3, А3.5, В1,  
цветове за избелени зъби

Dentalon plus 
Самополимеризираща пластмаса на етил-метакрилатна основа, прах и теч-
ност за естетични временни конструкции. Не е необходимо да се изолират 
живите зъби при фиксиране на временните конструкции. С много висок мо-
дул на еластичност, което позволява направата на цели мостови конструк-
ции. Общото работно време е 15 минути.



Продукт навигатор
 Най-голямото предизвикателство 
при репаратурите е свързването на раз-
лични материали
 В зависимост от реставрациите 
свързването трябва да бъде или към зъб-
ни тъкани или към други дентални мате-
риали:

 GLUMA Bond Universal се свързва с 
всички дентални материали само в една 
стъпка.

 За репаратури и залепване на кера-
мични конструкции е необходимо да се 
използва Ceramic Primer

Gluma  
Universal 
Уникален бонд за 

всички индикации, 
техники и всички 
дентални мате-

риали. Създаден с 
общите усилия на 
учени от Европа и 

Япония

Неговите предимства:

 Всички индикации и техники
 Всички дентални материали
 Уникален контрол на омокряне
 Запечатване на свръхчувствителен дентин
 За фиксиране на индиректни реставрации без дуален ци-

мент
 За поправка на конструкции – циркониеви, от благородни 

и неблагородни сплави и композитни конструкции
 За залепване и поправка на силикатни керамики  

с предварително прекондициониране  
с Gluma ceramic primer

Клинични изследвания на университета в Erlangen – 
Германия на тема: 
Силикатни керамики, изследване на връзката между ли-
тиево-дисиликатна керамика и универсални бондове.
Най-добра сила на връзката след 24 часа и след термо-
цикъл е показал Gluma Universal bond.
В комбинация с Gluma ceramic primer силата на връзката 
нараства от 17.5 до 40 МРа (цялото изследване може да 
прочетете в нашия сайт)

Промоции: 
Gluma Universal 4 ml 

+ Charisma Classic 1x4 g 90лв.
получавате 
1х4 г Charisma Classic само за 10лв.

Gluma 2 bond 
бондът с най-силно десензибилизиращо действие, ба-
зиран на модерни нанофилери за перфектно прилепва-
не към стените на кавитета. Гарантира изключителна 
здравина и маргинален интегритет за Вашите обтура-
ции. 

Gluma 2 bond 4 ml 
с най-силно десензилибизиращо действие

Купете Gluma 2 bond 4 мл 80лв.
Промоция:  
Купете Gluma 2 bond 4 мл

+ Charisma Classic 1x4 g 90лв.

Купете Gluma Universal 4 ml 80лв.

Gluma Ceramic Primer 
Активиран силан по най-нова технология на Kulzer  
за залепване на чиста керамика и за възстановяване 
на отчупена керамика

 GLUMA Bond Universal осигурява из-
ключителна сила на връзката към всички 
дентални материали

 Работи с всички дентални материали 
само в една стъпка

 НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА 
ВРЕДНАТА ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИ-

НА, използва се само GLUMA Ceramic Primer 
интраорално за силанизиране на
керамичната повърхност преди GLUMA 
Bond Universal.

 Ние Ви предлагаме една изцяло нова тех-
нология: различна и изключително ефектив-
на в сравнение с останалите на пазара.

 Универсалният свързващ агент 
GLUMA Bond Universal позволява да се 
поправят

 директни и индиректни реставра-
ции, увредени корони и мостове само 
за няколко минути.

Неговите предимства



Незабавно облекчаване на болката.  
Една апликация Ви дава месеци облекчение

Третиране на хиперчувствителен цервикален дентин
Препарация

Подгответе зъба и го 
почистете

Винаги използвай-
те кофердам, Gluma 
desensitizer съдържа 
глутаралдехид, кой-
то може за раздразни 
меките тъкани

Апликация на Gluma desensitizer 
5 мл върху открит дентин

 Дългосрочно пре-
махване на постопера-
тивната чувствител-
ност

 Неинвазивно тре-
тиране на зъбите

 Лесна апликация

Gluma desensitizer за-
почва да действа след 
няколко часа за опти-
мален ефект. В някои 
случаи трябва да се 
нанесе няколко пъти.

Време на пре-
стой в устата 
на пациент: 30-
60 секунди

Подсушавяне със сух въздух  
докато блестящата  
повърхност изчезне

Изплакнете обилно с вода, 
за да отстраните  

остатъците от препарата

Превенция на постоперативен дискомфорт при директни реставрации

Подготовка на кавитета за 
директна реставрация

В случай на 
тотал-ецва-
ща техни-
ка Gluma 
desensitizer 
трябва да се 
аплицира след 
ецването.

Пълна съвмести-
мост с всички 
видове адхези-
ви и цименти , 
подобряване на 
омокрящите им 
свойства

Нанасяне на бонд и 
фотокомпозит

Превенция на постоперативен дискомфорт при индиректни реставрации

замяна на частична Cerec корона с 
фотокомпозитна обтурация

аплициране на Gluma Desensitizer след то-
тално ецване, нанасяне на Gluma Universal 
bond 4ml, използване на Charisma Opal 
Flow baseliner като подложка, послойна 
нанасяне и изграждане на обтурацията с 
Charisma Topaz

Gluma Desensitizer
За премахване на постоперативната 
чувствителност със следното 
действие: 

 Десензибилизиращо 
 Антимикробно
 Овлажняващо (подбрява 

действието на бонда)

Gluma Desensitizer – приложение: 
 Под всяка обтурация 
 При изпилени живи зъби 
 Цервикални ерозии 
 Навсякъде, където има открит дентин

Промоция:
Gluma Desensitizer 5 ml 
+ Charisma Classic 1x4 g OA2 90лв.

Gluma Desensitizer
истинска победа над болката

Купете 
Gluma Desensitizer 5 ml 80лв.



Домашно козметично избелване с 
изтеглени шини
Специално разработената WHITEsmile формула комбинира ща-
дящо избелване с максимален резултат. Така се избягва дехи-
дратацията и чувствителността на зъбите по време на про-
цедурата. За оптимално допълнение се предлага избелващ мус 
за реминерализация след процедурата. Трайност 36 мес.

Купете комплект за домашно избелване за 80лв.
Комплектът съдържа: 
 4 шприци от 3 мл избелващ гел за вкъщи 
 Мус след избелване за десензибилизиране и реминерализиране със свеж 

плодов аромат 3 г
 Фолио за шини
 Фотополимеризиращ материал за нанасяне върху модела 

Предлагани концентрации
 10 % CP (~ 3,5  % HP) за през нощта
 16 % CP (~ 5,6 % HP) за през нощта или през деня

Медицинско избелване
Предлагат се два вида сетове: за химическо избелване и избел-
ване с лампа
POWER WHITENING YF се активира химически и не е необ-
ходима лампа.
Купете 
POWER WHITENING YF – комплект 
за химично избелване в кабинет 30% 

за 1 пациент 80лв.

Tooth Whitening Pen 
Избелващ молив 4 мл 30лв.

/цена за краен потребител/
Съдържа 16% карбамид пероксид = 5.6% хидроген пе-
роксид, аромат на мента или ягода

Whitening Toothpaste 
избелваща паста за зъби 15лв. 
/цена за краен потребител/
Съдържа 75 ml, с 30 % Xylitol,  
калиев нитрат и  
1450 ppm fluoride (RDA 60)

LIGHT WHITENING AC 6 % / 32 % с активиран хлорофил 
позволява избелване с лампа според изискванията на козме-
тичните закони на EU. Ефективното избелване 4 x 15 мин. на 
едно посещение с 6% избелващ гел и 3 х 15 минути с 32% избел-
ващ гел. Нежно и безболезнено използване. Оптимални резул-
тати с използване на избелващата лампа XG.
LIGHT WHITENING AC е подходящо за медицинско избелване на 
силно оцветени зъби.
Комплектът е за 2-ма пациента и съдържа:
 Козметичен гел АС в двукомпонентни шприци – 2 броя
 Фотополимеризиращ гингива протектор в шприца 3 г – 2 броя
 Мус след избелване - за десензибилизиране и реминерализа-

ция със свеж плодов аромат 3 г – 2 броя
 аксесоари

Концетрация на материала – 6 % HP (смесено) или 32 %

Flash WhiteSmile Най-доброто избелване

Избелваща система за чувствителни 
зъби с незабавен ефект 
WHITEsmile е специализирана над 20 години в 
производството на продукти за избелване. 
Всички материали са резултат от собстве-
но създаване и развитие и се произвеждат в 
Германия. Материалите на WHITEsmile са кли-
нично тествани и сертифицирани.
Пациенти с желание за по-бяла усмивка мо-
гат да бъдат третирани с козметичните 
избелващи продукти. За пациенти с по-силни 
оцветявания, предизвикани от заболявания, 
наранявания, медицински процедури или от 
прекалено проникване на оцветители, има на 
разположение медицински избелващи сред-
ства,които се използват само с медицински 
индикации.
Активиране с лампа.

Купете LIGHT WHITENING AC 6 % или 32% 
за 2-ма пациента 270лв.

Комплектът съдържа:
•  POWER WHITENING YF гел  в 2,5 
ml-двукомпонентни шприци
•  Фотополимеризиращ гингива 
протекор в шприца 3 г
•  Мус след избелване З г  за  де-
сензибилизиране и реминерализа-
ция със свеж плодов аромат

Лампа за избелване XG – най-нова LED техно-
логия с перфектен фокус на светлината
Специален дизайн за акуратно позициониране на лампата.  
Работното време се задава, не е необходим ключ за старти-
ране на апарата.
Специални програми за чувствителни зъби и избелване на от-
делни зъби.
Изключителна дълготрайност на LED източника – повече от 
2000 процедури.
Супер оферта

Купете Лампа за избелване XG 4800лв.
Вашият подарък 
сетове за избелване за 20 пациента



V-Wipes 
мокри кърпички за най-високо ниво на 
дезинфекция с вирусидално, бакте-
рицидно, фунгицидно и спорицидно 
действие
За дезинфекция на оперативни повърх-
ности, наконечници, рефлектори, плю-
валници и др.
Предлагат се два вида с алкохол и аро-
мат на лимон и без алкохол
Подходящи за силно замърсени повърх-
ности не създават аерозоли
Купете 100 броя в кутия 

размери 180x120mm 10лв.
Промоция
Купете 5 рефила х 100 бр 40лв. 
и вземете 1 рефил х 100 бр по-
дарък

Maxi V-Wipes 
мокри кърпички за най-високо ниво на 
дезинфекция с вирусидално, бакте-
рицидно, фунгицидно и спорицидно 
действие
За дезинфекция на оперативни повърх-
ности, наконечници, рефлектори, плю-
валници и др.
Предлагат се два вида с алкохол и аро-
мат на лимон и без алкохол
С размери и брой: 200x200mm x200 бр
Купете 1 кутия от 200 бр 

размер 200х200 мм 18лв.
Промоция
Купете 2 рефила х 200 бр 
+ 1 кутия х 200 бр 

размер 200х200 мм  40лв. 
Дезинфектант за по-
върхности
За най-високо ниво на дезинфекция с:
- Вирусидално действие вкл. хепатит 
С HCV
- Бактерицидно действие вкл. 
Legionella, Salmonela
- Фунгицидно действие вкл. Aspergillus 
niger
- Спороцидно действие вкл. Туберку-
лоза
Предлагат се с алкохол и аромат на ли-
мон и без алкохол с ментов аромат
Купете 1 литър готов 
разтвор шпрей с алкохол 18лв.
Купете 
1 литър готов разтвор 

шпрей без алкохол 16лв.

Купете 5 литра готов 
разтвор рефил без алкохол 55лв.
Zeta POP UP 
мокри кърпички за дезинфекция с широ-
ка повърхност

Нова линия  
дезинфектанти Virofex
Virofex от Bossklein с широк спектър на 
действие
Промоция
Купете Virofex 5 пакета 

рефил х 100 бр 40лв.
и получавате 1 кутия от 100 бр 
подарък

Дезинфекция на ръце

Гелове за дезинфекция без измиване 
за честа употреба с бактерицидно и 
фунгицидно действие. Дезинфекционно 
действие за секунди, не оставя лепкави 
следи по ръцете. Предлага се с 2 арома-
та: на кокос и натурален
Купете Hand disinfectant 

gel 500 ml 10лв.
Купете Hand disinfectant 

Rub 500 ml 10лв.
Сапун със силно бактерицидно 
действие за честа употреба
Купете Hand soap 500 мл 

с дозатор 10лв.
Купете Hand soap 5000 мл 

рефил 40лв.
Zeta 6 Hand 1 литър с из-
миващо действие

Дезинфекция на едър и  
дребен инструментариум

Zeta 1 ultra 1 л концен-
трат
за дезинфекция на едър и дребен ин-
струментариум и за ултразвукова вана
Дезинфектант – готов разтвор за 
дребен и ендодонтски инструмента-
риум с широк спектър на действие , без 
алдехиди и феноли, биоразградим.
Купете Bossklein 

ready for use 2 л 25лв.
Дезинфектанти 
за повърхности

За бързо почистване в дълбочина на 
подове, стени, бани, гума, порцелан, 
емайл, метал и други повърхности
Купете Bactasept дезинфектант 
за подове и повърхности 

1 л концентрат 16лв.
Купете Zeta 4 Wash 

3 литра концентрат 45лв.

Дезинфектант  
за отпечатъци
Без алдехид за бърза и на най-високо 
ниво дезинфекция на отпечатъци от 
силикони, алдехиди, полиетери, поли-
сулфиди. Не променя дименсионална-
та стабилност на отпечатъците и 
подобрява течливостта на гипса при 
отливане.

Купете 
Bossklein дезинфектант 
за отпечатъци прах 700 г 55лв.
Приготвя се 2% работен разтвор
Купете Bossklein дезинфектант 
за отпечатъци 

500 мл шпрей 18лв.
Zeta 5 Power Act

Дезинфеканти за 
аспирационни системи

1 литър концентрат за 100 литра рабо-
тен разтвор. 3 действия: почистващо 
(сваля биологичния филм от тръбите), 
дезодориращо и дезинфекциращо. Не 
образува пяна.

Купете 
Bossklein Daily Aspirator 

1 литър концентрат 18лв.
Универсално масло 
за наконечници – високо ефек-
тивно за високоскоростни наконечни-
ци със силикон и анти-ръжда инхи-
битори, които предотвратяват и 
микроръжда по вътрешните лагери.

 
Купете 
Bossklein Universal Oil

500 ml без накрайник 20лв.

Bossklein UK – един от най-големите производители на дезинфектанти в Европа със собствена 
развойна база за разработка и тестване. Комплексно решение за дезинфекция на Вашата практика

Дезинфекция  
на повърхности
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Диамантени инструменти за всеки клиничен случай
В Карис М може да подберете инструментите, които са Ви необходими, или да по-
ръчате по телефона наш куриер с каталог с инструменти за поръчка в удобно за Вас 
време. 
Разполагаме с повече от 500 вида налични инструменти.  

Abacus 2000 
диамантени борери от титаниев ни-
трит, 5 пъти по-издръжливи  
от останалите,  
със самопочистващ ефект 

Твърдосплавни борери
за обратен наконечник
за подготовка на кавитета за компо-
зитни обтурации, намаляват вибрации-
те за безболезнено третиране. Пред-
лагат се във всички големини и в два 
абразива 

Купете 1 борер за 7лв.
Ендодонско третиране с NTi  
инструменти. 
Само 9 вида инструменти за всеки ендодонт-
ски случай. Създадени съвместно с  
университета Witten/Herdecke 
Купете 6 броя 
NTi инструменти 65лв.

Crown cutter 
синтерован диамант за рязане на всеки 
вид материал – керамика, метал вкл. 
циркониев оксид. Абразив от 127 микро-
на за изключително бързо рязане. Задъл-
жително се работи с вода и специален 
камък за почистване след всеки пациент 
на диамантени инструменти. 

Купете Crown cutter 
+ камък за почистване 45лв.

Богато разнообразие от ендодонтски инструменти
Купете 
6 броя K-files/H-files 10лв.
  6 броя K-files No 6, 8 13лв.
6 броя разширители 5лв.

Tissue trimmer 
керамичен борер 

за меки тъкани 95лв.
Предлага се в два размера – 
стандартен (перфектен за импланти) 
и удължен

Купете  
4 броя каналопълнителя Paste filler 16лв.

Диамантени инструменти
с микрофин диамант за минимално 
инвазивна препарация

Диамантени инструменти 
за обработка на циркониеви конструк-
ции и керамика. За турбина и прав нако-
нечник

Цена на 1 инструмент 12лв.

Цена на комплект 1667
/от 7 борера/  60лв.

NTI Арканзаски камъни 
за полиране на композитни обту-
рации

Купете 1 арканзански камък 4лв.

Промоции:
Купете 5 арканзански камъка 20лв.  
и вземете 1 арканзаски камък подарък

Най-добрите 
твърдосплавни борери
за рязане на метал
изключително
дълготрайни и ефективни!

Купете 1 борер 8лв.
Промоция

Купете 5 борера 40лв.  
вземете 1 борер подарък
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Medicept UK полирни пасти Protec 
предлагат се в 2 абразива и 4 аромата на: 
портокал, мента, дъвка и ягода
Купете полирна паста Protec 250 грама 

САМО  за 20лв.

NTI – профилактични четки 
с различна твърдост и 4 форми

Купете 
12 четки по избор за 24лв.    

и вземете 2 четки подарък

NTI силициеви четки 
за финално полиране на оклузални композитни реставрации, 
ипрегнирани със силициево-карбидни частици.

Силициеви четки – 1 бр. 6лв.
Купете 5бр. по избор за 30лв.  

и получавате 6 броя /1 брой подарък/

Charisma Easy Shine 
силата на иновативната комбинация – 
диамантена формула и силициев диоксид  
за полиране до най-високо лустро на композитни  
и нанокомпозитни обтурации само в 1 стъпка.

Купете Charisma Easy Shine  
5 полира по избор за 30лв.    

и получавате 6 броя /1 брой подарък/

NTI – Kahla – иновации IDS 2019
Двустъпкови и тристъпкови полирни системи за всички ви-
дове керамични и композитни реставрации
Направени от естествен каучук за абсорбиране на отделена-
та при обработка топлина и предпазване от счупване. За пер-
фектно полиране

Хирургични инструменти
 NTI предлага специално разработени 
хирургични инструменти направени от 
най-висококачествена стомана в богато 
разнообразие от костни фрези: Allport, 
NTI костна фреза H254A с изключително 
остри режещи ръбове, различни видове  
Lindemann фрези, Trepan борери при им-
платна работа.  

Parmax Sweden фиброщифтове
Предлагат се в една дължина 15 мм и четири дебелини: 
бели – диам. 1.3 мм, жълти – диам. 1.45 мм, червени – диам. 1.6 мм 
и сини – диам 1.45 мм

Купете 1 фиброщифт 6лв.
Промоция:
Купете 5 фиброщифта 30лв.  вземете 1 щифт подарък



Модел Giove Панталони GiunoneМодел MercurioМодел Artemide Модел Ulisse

NR

фабрично антимикробно 
третиране на плата със сребро

SILPURE® 

 Професионални облекла с италиански дизайн, трети-
рани по специална антимикробна Sulpure технология със 
сребро, предотвратява развитието на бактерии и оси-
гурява дълготраен свеж аромат на дрехите 
Памук 100%: осигурява изключителен комфорт в кон-
такт с кожата
 Eлегантност

 Габардин - специалната оплетка на плата дава изклю-
чителна елегантност и красота

 Резистентност
- Плат с уникална формула. По-дългите влакна осигуря-
ват резистентност на износване и възстановяване на 
гънките
- Специална обработка на плата. Осигурява дименси-
онална стабилност и дрехите не се свиват
- Устойчивост на цетовете. Без промяна на цвета при 
изпиране.

Модел Demetra Модел Atena

 В нашия офис може да видите и премерите долу показаните модели. Разполагаме с всички размери.
 Може да изпратим каталога на облеклата по e-mail при заявка от Ваша страна.

Модел Clio Модел Nevia

 Всички модели се предлагат 
в следните 18 цвята

София 1606, ул. „Феликс Каниц“ 20
e-mail: caris@micronic.bg; office@carisbg.com; caris@carisbg.com
www.carisbg.com
телефони за поръчка: 02/952-32-01; 953-15-80; 443-55-31,  
0884 152179; 0886 229762; 0888 519 790
транспортните разходи са за наша сметка

Карис М

Представяме Ви новата 
революционна линия профе-
сионални облекла:

 с антибактериално покритие
 могат да се перат на 90°
 7 брилянтни цвята
 БЕЗ ГЛАДЕНЕ


