
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

Cara Print 4.0 – бърз, 
прецизен и изключително 
икономичен. Перфектен  
за Вашата практика
Виж подробности на 
www.carisbg.com
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Variotime – хидроактивен 
А-силикон от Kulzer. 
Съвършеният отпечатък 
за всеки клиничен случай 

Memosil 2– Прозрачен A-силикон 
за транспарентна матрица, 
регистрация на захапка и за 
фиксиране на брекети 

Неговите характеристики:
 репродукция на детайлите - възпроизвеждане под 20 микрона
 дименсионална стабилност - дименсионални промени - по-малки от 0.2%
 деформации под налягане - по-малки от 2-5%
 възстановяване след деформации - 100%

 Концепция за времето на втвърдяване и репродукция на детайлите запа-
зена марка на Kulzer. В сравнение с другите А-силикони Variotime има инте-
лигентна концепция за работа: 
 вариращо манипулативно време в комбинация с кратко интраорално вре-

ме от 2 минути и 30 секунди
 без стрес при снемане на отпечатъка

Купете Memosil 2 
2 картуши х 50мл – 85.00 лева

Купете Variotime Putty  300 ml 
base+300 cat 80.00 лева

Variotime  за машинно размесване – 
картуши от 380 мл за всички видове 
машини /без машините с четци за оп-
ределени материали/
Купете Variotime 380 ml 
/Heavy tray, Monophase,  
Putty вискозитети/ 
+ 5 смесителя 95.00 лева
Промоция 2 опаковки
Variotime 380 ml 
+ 10 смесителя, вискозитети 
по избор 180.00 лева

Купете Variotime 2 картуши х 50 мл  
+ 10 смесителя 45.00 лева, 
цената е за всички видове вискозитети: super light, light, 
medium flow, monophase, heavy tray
Промоция до 30-ти май
Купете Variotime Putty 600 ml + 2x50 ml + 10 смесителя 115.00 лева
Вземете подарък дезинфектант за ръце 500 мл



Системата  
едно ново поколение С- силикони 
с качества на А- силикон за всеки клиничен случай

Системата не показва чувствителност към латексови ръкавици и разтвори за 
ретракция 
 Отлична репродукция на детайлите, отлични омокрящи свойства 
 Изключителна хидрофилност т. е. контролирано аплициране във влажна среда 
 Висока дименсионална стабилност, която  

се запазва дори и ако се отлее моделът след 7 дни
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Optosil Comfort 
дименсионална стабилност 
сравнима с “А”силиконите
Купете 
Optosil Comfort 900 ml 
30.00  лева

Аlligat 
чудесно съчетание на 
качество и цена  с вкус 
на мента 
Купете Alligat 453г 
САМО за  10.00 лева

Alginoplast 
твърд алгинат, предлагащ детайлна ре-
продукция с висока стабилност и изклю-
чителна острота на отпечатъка. 
Произведен от изцяло природни проду-
кти, той не дразни лигавицата и кожата. 
Купете Alginoplast 500 г 14.00 лева

Xantalgin Crono 500 g 
високопрецизен алгинат – хроматик, сне-
тият отпечатък е стабилен до 5 дни. Смяна 
на цвета – син-пурпурен-розов-бял.  
Вкус на мента. Престой в устата – 1 минута.
Купете  Xantalgin Crono 500 g
14.00 лева

1. Optosil Comfort 900 мл + Xantopren VL 140 
мл + Activator Universal 60 ml 55.00 лева
Подарък твърдосплавен борер за рязане на метал 
от NTI-Kahla – Германия

Богато разнообразие от алгинати с изключително качество, чудесни манипулативни 
качества и дименсионална стабилност на отпечатъка до 5 дни.

Xantopren VL 
Течлива консистенция специално предвидена за коректурен отпечатък в не-
подвижното протезиране в комбинация с Optosil Comfort и Optosil Р
Купете Xantopren VL 140 ml 16.00 лева 

Xantopren L 
Нисковискозен, може да се нанася с шприца, като коректурен отпечатък в 
комбинация с Optosil Comfort и Optosil Р
Купете Xantopren L 140 ml 16.00 лева 

Xantopren Mucosa 140 ml 
Отпечатъчен материал тип II ISO за отпечатък от лигавицата
Купете Xantopren Mucosa 140 ml + Activator 60 ml 53.00 лева 
/Activator 60 ml е съобразен за 3 коректури х 140 мл или 2 основни маси х 900 мл/

Xantopren green 140 ml
Отпечатъчен материал за кантиране тип I ISO
Купете  Xantopren green 140 ml + Activator 60 ml 52.00 лева 

2. Optosil Comfort 900 мл + Xantopren VL 140 
мл + Activator Universal 60 ml – 60.00 лева
Подарък Xantalgin Crono 500 g – високопрецизен 
алгинат – хроматик с 5 дни трайност на отпечатъка

Промоции до изчерпване на количествата



 много висока финална твърдост от 40 Shore D, която улесня-
ва 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
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Variotime bite – Модерният, сканируем 
А-силикон за регистрация на захапка:

A – силикони заместващи алгинатите:

Купете Xantasil  380 мл  на  Kulzer  80.00 лева 

 с изключителна дълготрайност на отпечатъците 
 възможност за отливане на няколко модела от 1 отпечатък 
 приложение в ортодонтията за ситуационни модели

Variotime Bite  
2 картуши х 50 мл 47.00 лева

Борерите LazyBur 
специално създадени за всички молари 
и премолари само в 3 размера 
и 3 абразива.
Цена на 1 борер  10.00 лева 

Ventura Bite 
A – силикон за снемане на захапка
 За всички видове оклузионни техники
 Висока тиксотропност
 Лесно се полира

Технически характеристики
 Работно време: 30 секунди
 Време за престой в устата на пациента – 45 секунди
 Време на втвърдяване – 3мин.30сек.
 Твърдост –shore A – 93, цвят син

Купете 
Ventura bite 2 картуши х 50 мл 47.00 лева 

NTI – Kahla – НОВО 
Иновации – IDS 2019  от NTI – Kahla

Вижте 
филмчето за 
работа с тях



Купете: 
Prevision Temp 50 мл /76 г/ + 15 смесителя  165.00 лева 
Цветове: А1, А2, А3, А3.5, В1, цветове за избелени зъби

ВЪВ ФОКУС

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.

Промоцията продължава:
Купете Dentalon 100 g, прах L отговарящ на А2-А3 
по VITA + 45 ml течност само за 55.00 лева

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

Временен цимент без евгенол  
за директна апликация
 Превъзходна адхезия
 Лесно отстраняване на излишъците
 Автоматично размесване
 Без евгенол

Купете Ventura Tempocem 5 мл  
+ смесители 35.00 лева
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Ventura TempoCem

Prevision Cem еднокомпонентен временен 
цимент без евгенол, втвърдява се от влага. 
/сухи провизори и влажни пънчета/
Неговите предимства са: 
Изключително икономичен – аплицира се директно  
в конструкцията.
Готов за употреба, не се дозира и смесва,  
няма загуба на материал
За залепване на временни и за временно залепване  
на постоянни конструкции. PreVISION® Cem  37 г 

сега на специална цена 
от 35.00 лева 



Sopira Citoject – инструмент  
за интралигаментарна анестезия:

 Локална анестезия на единични зъби с 
минимално време между поставяне на 
анестезията и манипулацията

 Намалено чувство за скованост при па-
циентите

 Подходящ за локална анестезия на паци-
енти с кардио-васкуларни проблеми

 Подходящ за локална анестезия на деца

ВЪВ ФОКУС

Супер промоция
Sopira Citoject 465.00 лева 

Инструменти Sopira от Heraeus Kulzer
за контрол над болката и доказан комфорт за Вас и Вашите пациенти

Подарък  3 кутии по 100 бр.  карпулни игли 
(промоцията важи до края на август)

Sopira 1.8 мм аспирационна карпулна спринцовка,  
приложение:

 Инфилтрационна анестезия
 Интрасептална анестезия
 Мандибуларна анестезия
 Оптимална аспирация –  
двоен пръстен за задържане

 Може да се автоклавира

Купете Sopira 
аспирационна шприца  85.00 лева

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.

Sopira – карпулни игли за всяка индикация.  
Изработени от първокачествена стомана и с иновативно на-
рязване:

 Сигурна манипулация поради изключителната им еластич-
ност

 С намалена първоначална болка заради трифасетно нарязан 
връх

 Намалено усукване и специален скосен връх при карпулите 
за интралигаментарна анестезия

 Силиконово покритие за оптимално проникване в тъканта

Промоция:
Sopira аспирационна шприца  
+ кутия карпули 100 бр  95.00 лева

Промоция:
Sopira неаспирационна шприца  
+ кутия карпули 100 бр  95.00 лева

Купете Sopira  
неаспирационна шприца  85.00 лева

Sopira карпулни игли  
кутия от 100 бр. 17.00 лева

Промоции:
Купете Sopira - 2 кутии от 100 бр. 
размери по избор 32.00 лева
Купете Sopira - 4 кутии от 100 бр. 
размери по избор  55.00 лева
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Всички  видове Gluma  бонд имат нови опаковки с 
“контрол на капката” По този начин всяка нова опаков-
ка Gluma  бонд и Gluma desensitizer  съдържат около 
220 капки, което с 30% повече от старите опаковки.

НОВО

Gluma desensitizer – истинска победа над болката
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Gluma desensitizer   
две решения за премахване на пост-
оперативната чувствителност 

Gluma под всяка реставрация
 Корони, мостове
 Инлеи, онлеи
 Фасети, провизори
 Постоянни реставрации, обтурации
 Цервикални ерозии
 Открит дентин, гингивални лезии

Как действа:
 прониква в дентиновите туболи до 

200 микрона и създава много слоеве 
протеинови прегради, които пречат на 
движението на течността в тях.

 има силно изразено антимикробно 
действие

 реовлажнява дентина и подобрява си-
лата на адхезивните системи

Промоции:
Gluma Universal 4 мл  
+ Charisma Classic 1 x 4 g  90.00 лева
Gluma 2 bond  4 ml  с най-силно  десензи-
либизиращо действие
Промоции:
Gluma 2 bond  4 ml   
+ Charisma Classic 1 x 4 g 90.00 лева

Промоция 
Gluma Desensitizer 5 ml  
+ Charisma Classic 1 x 4 g  95.00 лева

Gluma Universal и  Gluma 2 bond:
Gluma Universal неговите предимства:
 Всички индикации и техники, може да се използва 

и като самоецващ бонд
 Всички дентални материали
 Уникален контрол на омокряне
 Запечатване на свръхчувствителен дентин
 За фиксиране на индиректни реставрации без дуа-

лен цимент
 За поправка на конструкции – циркониеви, от бла-

городни и неблагородни сплави и композитни кон-
струкции
 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 литиево-дисиликатна 
керамика и универсални бондове.
 Най-добра сила на връзката след 24 часа и след 
термоцикъл е показал Gluma Universal bond.
 В комбинация с Gluma ceramic primer силата на 
връзката  нараства от 17.5 до 40 МРа /цялото из-
следване може да прочетете в нашия сайт/

Gluma Professional set  
195.00 лева

Комплектът съдържа:  Gluma 
bond universal – 4 мл +  Gluma 
ceramic primer 4ml – за кон-
дициониране на силикатни 
керамики при залепване или 
поправка + Gluma total etch – 
1 x 2.5 ml



Купете Translux Wave 220 V 
сега на промоционална цена 
от 650.00 лева
Подарък 
Charisma Classic 4 шприци х 4 г

Signum + HiLite Power
от любов към перфекционизма

Система за изработка на корони и мостове със и без 
метален скелет, инлеи, онлеи, фасети и др. Signum е 
последна разработка, акцентираща на здравината и 
абразионната устойчивост. Представлява оптими-
зиран стъкло-керамичен композит и  има високо 
съдържание на фин  микроглас керами-чен филер (73 
% обемни).
Signum  е устойчив подобно на естествените зъби 
Signum  е  жилав и издръжлив и позволява изклю-
чително малка дебелина на конструкцията Signum е 
рентгеноконтрастен
Signum  позволява бързо и лесно изработване на 
конструкциите. Спестява от работното време. 
Signum  позволява много високо качество на предла-
ганите реставрации.
При нужда за корекция на форма  
или цвят са нужни 180 секунди
Pala Cre active – част от система Signum   
за изработка на червена естетика

HiLite Power 3D
най-бързият и надежден стробоскопски апарат за фото-
полимеризиращи материали.
Светлината се излъчва на порции и позволява реоргани-
зирането на материала и дава полимеризация от 100%.

Купете HiLite Power 3D 4850.00 лева

Подарък 
Signum HiLite pre 2 - LED 
уред за преполимеризация 
на течливи композити

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

светловод, който може да се завърта на 360° за 
по-лесен достъп 

 Само 1 бутон за програмиране на време на 
полимеризация от 10 и 20 секунди и на експо-
ненциална и стандартна полимеризация 

 Без кабел, с нова изключително дълготрайна  
Li- батерия, която се подменя изключително 
лесно. 

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

LED фотополимерен уред Translux Wave

Купете Dynamix Speed 220 V 1450.00 лева
/може и на изплащане без оскъпяване/
Подарък Variotime 380 ml + Variotime 2 х 50 мл  по избор

Dynamix® speed system –  
нов  изключително прецизен и ефективен уред за размесване 
на А силикони и полиетери.
 За всички материали на пазара 
 С две скорости на размесване 
 За работа с лъжици и спринцовки за отпечатъци
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LIGHT WHITENING AC 6 % / 32 % с активиран хлорофил 
позволява избелване с лампа според изискванията на 
козметичните закони на EU. Ефективното избелване 
4 x 15 мин. на едно посещение с 6% избелващ гел и 3 х 
15 минути с 32% избелващ гел. Нежно и безболезне-
но използване. Оптимални резултати с използване на 
избелващата лампа XG
LIGHT WHITENING AC е подходящо за медицинско из-
белване на силно оцветени зъби.
Комплектът е за 2-ма пациента и съдържа:
 Козметичен гел АС в двукомпонентни шприци – 2 

броя
 Гингива протектор, фотополимеризиращ в шприца 

3 г – 2 броя
 Мус след избелване - за десензибилизиране и ре-

минерализация със свеж плодов аромат 3 г – 2 броя
 аксесоари

Концетрация на материала – 6 % HP (смесено) или 
32 %
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Flash WhiteSmile – най-доброто избелване

Избелваща система за чувствителни зъби с 
незабавен ефект 
WHITEsmile е специализирана над 20 години в производство-
то на продукти за избелване. Всички материали са резултат от 
собствено създаване и развитие и се произвеждат в Германия. 
Материалите на WHITEsmile са клинично тествани и сертифи-
цирани.
Пациенти с желание за по-бяла усмивка могат да бъдат тре-
тирани с козметичните избелващи продукти. За пациенти с 
по-силни оцветявания, предизвикани от заболявания, нараня-
вания, медицински процедури или от прекалено проникване 
на оцветители има на разположение медицински избелващи 
средства,които се използват само с медицински индикации.
Активиране с лампа.

LIGHT WHITENING AC 6 % или 32% 
за 2-ма пациента  270.00 лева

Козметично избелване с лампа

Лампа за избелване XG – най-нова LED 
технология с перфектен фокус на светлината
Специален дизайн за акуратно позициониране на 
лампата. Работното време се задава, не е необходим 
ключ за стартиране на апарата.
Специални програми за чувствителни зъби и избел-
ване на отделни зъби
Изключителна дълготрайност на LED източника – по-
вече от 2000 процедури

Супер оферта
Купете Лампа за избелване XG  4800.00 лева
Вашият подарък сетове за избелване  
за 20 пациента

Промоцията е валидна до 31.06.2019 г.



Flash WhiteSmile – най-доброто избелване

Домашно козметично избелване с изтеглени шини
Специално разработената WHITEsmile формула комбинира 
щадящо избелване с максимален резултат. Така се избягва де-
хидратацията 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 80.00 лева
Комплектът съдържа: 
 4 шприци от 3 мл избелващ гел за вкъщи 
 Мус след избелване за десензибилизиране и реминерализиране със свеж пло-

дов 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

POWER WHITENING YF 
медицинско избелване, предлагат се два вида сетове 
с  6% и с 32% избелващ гел
POWER WHITENING YF се активира химически и не е 
необходима лампа.

Купете 
POWER WHITENING YF – комплект за химично 
избелване в кабинет 6% или 32%  
за 1 пациент  80.00 лева. 
Комплектът съдържа:
•  POWER WHITENING YF гел  в 2,5 ml-двукомпонентни шприци
•  гингива протекор, фотополимеризиращ в шприца 3  г
•  Мус след избелване З г  за  десензибилизиране и реминерализация 
със свеж плодов аромат

Tooth Whitening Pen 
Избелващ молив 4 мл 30.00 лева 
/цена за краен потребител/
Съдържа 16% карбамид пероксид = 5.6% хидроген 
пероксид, аромат на мента или ягода

Whitening Toothpaste 
избелваща паста за зъби 12.00 лева 
/цена за краен потребител/
Съдържа 75 ml, с 30 % Xylitol, калиев  
нитрат и 1450 ppm fluoride (RDA 60)
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Charisma Diamond 1 шприца х 4 г за 95.00 лева Подарък Charisma Classic 1x4 г

ВЪРНЕТЕ УСМИВКИТЕ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ С 
CHARISMA DIAMOND 

Charisma Diamond 3 шприци х 4 г за  295.00 лева Подарък Charisma Diamond 1 х 4 г

– клас
Универсален, най-високо напълнен нанохибриден фотокомпозит с иновативна 

формула /нов органичен матрикс/ и изключителни качества за най-висока естетика

Charisma Diamond Master set – 695.00 лева
сетът съдържа:  
Charisma Diamond 10 шприци х 4 г  
+ Gluma 2 bond 4 ml  
+ Gluma Etch 2 x 2.5 ml 
+ аксесоари

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

За повече информация за промоции, нови материали и публи-
кации посетете  www.carisbg.com и мобилното ни приложение. 
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Супер промоция до изчерпване 
на количествата
Подаръци:
Universal bond 4 ml
Charisma Diamond 1x4 g 
цветове ОМ, или BL  
/за избелени зъби/

Подаръци:
Комплект от 6 полира  
Charisma easy shine

OD, OМ, OL – цветове с висок опаци-
тет за възпроизвеждане на естест-
вения дентин или за покриване на 
оцветени зони от зъба

Charisma Diamond basic set – 485.00 лева
сетът съдържа:
Charisma Diamond  
6 шприци х 4 г

 Комплект от  
14 диаманетни диска  
+ държател



Charisma Topaz Master set  560.00 лева
сетът съдържа: 
Charisma Topaz 10 шприци х4 г
+ Universal bond 4 ml 
+Gluma Etch 2,5 ml
+ аксесоари

Супер промоция
Купете:
Charisma Topaz – 4 шприци х 4 г 240.00 лева

Клиничен случай за възстановяване 
на преден зъб със силиконов ключ.
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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

Charisma Topaz – най-новият универсален 
рентгено контрастен нанохибриден фотокомпозит 
с уникалния матрикс  на Charisma Diamond и 
класическата консистенция на Charisma 

CHARISMA Topaz 
най-новият член  
на семейството на Charisma
Фотокомпозити от най-висок клас  
за майсторски реставрации

Купете:
Charisma Topaz basic set  385.00 лева
сетът съдържа: 
Charisma Topaz 6 шприци х4 г
+ Universal bond 4 ml 
+Gluma Etch 2,5 ml
+ аксесоари

Подаръци:

Charisma Topaz 1 x 4 g
цвят по избор

Charisma Topaz 1 x 4 g 
цвят В2 или ОМ

Подаръци: 
Charisma Opal Flow – 3 шприци х 1.8 г 
Charisma Opal Flow – течлив   
“low flow” нанохибриден фотокомпозит 

Подарък
Charisma Topaz 1 x 4 g 
цвят В2 



Charisma Opal
 с естествени:

 опалесцентност 
има специална филерна технология, коя-
то прави възможен този ефект

 транслуцентност 
предлага 3 нива на транслуцентност

 флуорисцентност 
има флуорисцентни пигменти и в ултра-
виолетова светлина показва бяла флуо-
рисцентност
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Charisma Opal Bassic set  365.00 лева
съдържа:
емайлови цветове: А2, А3, А3.5, В2, С2, инцизален цвят СО
Gluma 2bond 4ml+Gluma Etch 2x2.5ml
Цветове по избор

Charisma Opal Master set  540.00 лева                                
сетът съдържа: Charisma Opal 10 шприци х 4 г, 
цветове A1, A2, A3, A3.5. B2, C2. инцизален  цвят - CO. опак 
дентинови маси със силна флуорисцентност OL, OM, OD
+ Gluma 2bond 4 ml - еднокомпонентен праймер и бонд със 
силно десензибилизиращо действие
+ Gluma Total Etch 2 шприци х 2.5 мл 
+ апликатори и аксесоари

Супер промоция:
Купете Charisma Opal 
4 шприци х 4 г   200.00 лева

/clear – за постигане на най-висо-
ка естетика имитирайки естестве-
ната опалесцентност, подходящ за 
млади пациенти за създаване на 
halo – ефект в инцизалния ръб/

Подарък 
Charisma Opal 
1x 4 g цвят В2 или СО 

Подарък Charisma Opal Flow 
1шприца х 1.8 г, цвят по избор

Подаръци:

Комплект от 6 полира  
Charisma easy shine

Комплект от  
14 диаманетни диска  
+ държател



Charisma PP F 
универсален самополимеризиращ Microglass компо-
зит с 60% неорганичен филер за високоестетични рес-
таврации и изграждания.
Купете: Charisma PP F  комплект  69.00 лева
Комплектът съдържа:  
Charisma PPF – 12 г база и 12 г катализатор+ бондова система + аксе-
соари

Подарък 
Charisma Classic –  
1 шприца х 4 г ОА2

Подарък 
Charisma Classic –  
1 шприца х 4 г ОА2

Купете Charisma Classic Combi set  
+ bond system 
 365.00 лева

Charisma Classic Ви представя 
нова филерна технология – Microglass II

Универсален субмикронен, рентгеноконтрастен фо-
токомпозит с нова генерация Microglass пълнител  
/ВаAl флуоридно стъкло без допълнителни пълните-
ли/, който увиличава хамелеон ефекта с 56%. Витални 
и красиви обтурации и възстановявания с Charisma 
Classic.

Now with

ceramic-reinforced

formula!
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Подарък
Charisma Classic комплект шприци : 
А1, А2, А3, ОА2 

Купете Charisma Classic – 4 шприци х 4 г,  
цветове по избор + Universal bond 4 ml  - 220.00 лева

Купете Charisma Classic 4 шприци х 4 г, 
цветове пи избор + Charisma Classic 1 шприца цвят ОА2 - 145.00 лева

За повече информация за промоции, нови мате-
риали и публикации посетете  www.carisbg.com 
и мобилното ни приложение. 



Charisma Flow 

фин течлив фотокомпозит с управляема консистенция, богата 
гама от цветове, чудесна естетика и хамелеон ефект

Купете 
Charisma Flow 1 шприца х 1.8 г  25.00 лева
Цветове: А1, А2, А3, А3.5, В2, В3, ОА2, ОА4, baselinier

Купете 
Charisma Flow  
4 шприци х 1.8 г 
95.00 лева

Venus flow 
субмикронен хибриден фотокомпозит с 
изключителна естетика и тиксотропни качества. 
Предлага се в 14 цвята: А1, А2, А2.5, А3, А3.5, А4, В2, В3, ОА2, цветове 
за избелени зъби – емайлови и опакерни цветове SB1, SB2, SBO, транс-
парентен цвят Т2, BL – baseliner /за подложки/

Купете Venus flow 1 шприца х 1.8 г  45.00 лева

Charisma Opal flow
нов течлив фотокомпозит на основа на 
нанотехнология за достигане на най-високи нива на 
естетика.

Купете 
Charisma Opal  Flow  
4 шприци х 1.8 г  
135.00 лева

Промоции

Купете 
Charisma Opal  Flow  
1 шприца х 1.8 г 
40.00 лева

Купете 
Charisma Opal  Flow  
3 шприци х 1.8 г 110.00 лева

Venus Color  
индивидуалност за Вашите пациенти

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

Купете 
Venus Color assortiment  190.00 лева
комплектът съдържа 5 боички х1г + разцветка

Venus Color  1 шприца х 1 г 40.00 лева
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За повече информация за промоции, нови мате-
риали и публикации посетете  www.carisbg.com 
и мобилното ни приложение. 



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

Универсален, рентгеноконтрастен субмикронен хиб-
риден фотокомпозит, специално създаден за направа-
та на витални и красиви реставрации всеки ден! Неор-
ганичният филер на Charisma Smart е ВаAl флуоридно 
стъкло с много малка големина на частиците от 0.005 
– 10 микрона.

Купете 
Charisma Smart Combi set – 220.00 лева
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

Charisma Smart 1 шприци х 4 г  27.00 лева

iCem self adhesive 
композитен, двойнополимеризиращ, рентгенокон-
трастен, отделящ флуоридни йони цимент със силно 
изразено десензибилизиращо действие.

• iCem има широк обхват на индикации: корони, 
мостове, инлеи, онлеи, фасети, щифтове

• iCem има широк обхват от материали: благород-
ни и неблагородни сплави, всички видове кера-
мики, композити, титан, фиброщифтове

• много подходящ за залепване на фиброщифто-
ве поради по-течливата си консистенция.

Купете iCem 7 г  
+ 15 смесители 150.00 лева
Вашия подарък  
Parmax фиброщифт

Medicept – Artiz Core Build 
двойновтвърдяващ композитен материал за из-
граждане с циркониев диоксид.
 Много високи стойности на огъване и якост 
 Чудесни тиксотропни качества
 Висок еластичен модул подобен на естестве-

ните зъби
 Лесна и удобна апликация

Artiz Core Build 1х5 мл 
+20 апликатора 
и 20 орал типса за 80.00 лв.
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XtraCem LC 
рентгеноконтрастен фотополимеризиращ глас-йономерен ци-
мент за обтурации
 Висока якост на натиск и на огъване – 182 и 57 МРа
 Много добра дълбочина на полимеризация – 4.2 мм
 Дълготрайно отделяне на флуоридни йони

XtraLute Glass ionomer 
глас-йономерен цимент с изключителни качества: 
 изключителна здравина и сила на натиск 128 МРа 
 Големина на частиците на праха от 5 микрона за 

много добра плътност 
 Високо отделяне на флуоридни йони 
 Биопоносимост и изключителна дълготрайност

Phosphate cement на Kulzer 
С плътна и хомогенна консистенция и  
универсално приложение: 
 постоянно залепване на конструции   
 за подложки под композити и амалгама 
 за временни обтурации

Купете 
Phosphate cement 90 г +30 мл 55.00 лева

Купете 
XtraLute Glass ionomer 35г+20мл 80.00 лева

МТА отличен препарат за възстановяване на 
перфорации на пода на пулпата, перфорация на 
самия корен. С фина консистенция и отлични по-
кривни качества,  рентгеноконтрастен, много добра 
биопоносимост. 

Купете МТА 1 грам 
+7 ампули 180.00 лева

Купете 
XtraCem LC  
12 г +5 мл 65.00 лева

Ventura extrawhite

Medespa – Spain 
Купете Ventura Extrawhite 
ортодонтски гипс 2 кг 10.00 лева
Купете Ventura Extrawhite 
ортодонтски гипс 5 кг  22.00 лева

Reviver set 
силикон за ребазация 
А-силикон за ребазиране 
на цели и частични протези. 
Използва се за лесно лекуване 
на тъкани, увеличава 
стабилността на протезата, 
осигурява значително 
намаляване на дъвкателното 
налягане при имплантите.

специален ортодонтски гипс с фина консистен-
ция и блестящо бяла повърхност

Комплектът съдържа: 
Reviver 50 ml, праймер 4 мл, 
течност за запечатване на канта 
между пластмасата и силикона
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Купете Reviver  
Medicept комплект 
за  135.00 лева



Agfa от Heraeus Kulzer 
детайлите, от които се нуждаете, и комфорта, който 
Вашите пациенти искат.

Agfa Dentus E speed 
размер 3х4 см
кутия от 150 бр. филми 55.00 лв.

Промоция: 
Agfa Dentus E speed
2 кутии х 150 бр 105.00 лв.

 Интраорални филми – меки и еластични, без остри ръбове. 
 С висок контраст и максимална плътност.

Medicept – Solo Etch 
37% фосфорна киселина  
за ецване на емайла 

Купете Solo Etch 1 шприца от 2 г 
САМО за 12.00 лв.

Купете Solo Etch 1 шприца от 50 мл  
САМО за 65.00 лв.

Medicept Hydrocal LC 
уникален фотополимеризиращ, 
рентгеноконтрастен, свързващ се 
към дентина лайнер, съдържащ кал-
циев хидроксид и калциев хидрокси-
лапатит в уретанова база. С по-висок 
вискозитет от конвенционалните 
лайнери за по-добра апликация.
Medicept Hydrocal LC 5 гр. 

за 45.00 лв.
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A – силикони с Putty Soft консистенция за 
всички видове отпечатъчни техники
 Висока устойчивост на деформации
 Висока устойчивост на скъсване
 Чудесно еластично възстановяване

НовоVentura OneStepCem

Ventura impress 2

Самоадхезивен, рентгеноконтрастен, композитен ци-
мент със следното приложение:
 Постоянно циментиране на инлеи, онлеи, корони, 

мостове от метал, всички видове керамики вкл. цир-
кониев диоксид, алуминиев оксид, също всички фор-
ми на силикатна керамика и композити.

 Постоянно циментиране на циркониеви и титаниеви 
импланти и абатманти

 Постоянно циментиране на фиброглас щифтове и 
подсилени влaкна за изграждане

Купете 5 фиброщифта /размери по избор/ и получавате 1 брой фиброщифт подарък

Parmax Sweden 
1 фиброщифт 7.00 лв.
Parmax разширител 32.00 лв.
Parmax titan Sweden
Купете 12 броя щифтове за 25.00 лв.
Предлагат се в 3 дължини и 6 дебелини

Купете   Ventura Impress 2 – 300 мл база
+ 300мл кат + 2 картуши х 50 мл  85.00 лева

Технически характеристики:
 Putty regular Putty fast
Работно време 2 мин 1мин.15
Време на престой 
В устата на пациента 2.30 мин 1мин30
Твърдост Shore A 60 60

Comparative Studies



Промоция: 
Agfa Dentus E speed
2 кутии х 150 бр 105.00 лв.
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Лидер в производството на 
диамантени инструменти, полири, 
инструменти за ZrO2 , хирургични 
инструменти и др.
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Dia Gloss
Полирни гуми от каучук, импрегнирани с 
фин диамантен прах. За финиране на ком-
позитни обтурации в две стъпки.
Промоция: Купете 6 полира по избор 
САМО за 39.00 лв. 

Abacus 2000 
борери с покритие от тита-
нов нитрит, 5 пъти по-из-
дръжливи от останалите 
диамантени борери със са-
мопочистващ ефект.
Предлагат се в различни 
форми и в три абразива за 
турбина.

Диамантени  полирни ленти
предлагат се в 3 вида абразив с трионче  
и изцяло покрити с абразив без трионче.

Промоция: Платете 35.00 лв. 
(5 ленти х 7 лв.)   
и вземете 6 ленти  
(абразив по желание)

Твърдоспавни борери  
за обратен наконечник за отстраняване на кариозна маса.  
Предлагат се с различни големини и с различно нарязване. 

Промоция: Купете 10 борера х 5 лв. за 50.00 лв.  
и вземете 1 борер подарък

Най-добрите твърдосплавни 
борери за рязане на метал

Промоция: Купете 5 борера за 40.00 лв.  
и вземете 1 борер подарък

Unique полири
Полирна система за композитни обтурации в 
една стъпка с охлаждане.
Промоция: Купете 6 полира по избор
САМО за 39.00 лв. 

Перфорирани ленти 
цена за 1 бр.  9.00 лв.



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 20.00 лв.
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NTI – профилактични четки 
с различна твърдост и 4 форми

NTI FlexiPol 
полирни дискове импрегнирани 
с фин диамантен прах за полира-
не на композитни реставрации, 
предлагат се в 2 големини и 4 
вида абразив.

Купете FlexiPol комплект за 99.00 лв.
комплектът съдържа 200 броя полирни дискове от всич-
ки големини и абразиви и 4 държателя
Купете FlexiPol мини сет за 10.00 лв.
комплектът съдържа 14 броя полирни дискове  
по избор и 1 държател

Купете 12 четки по избор 
за 24.00 лв.  
и вземете 2 четки 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 30.00 лв. 
и получавате 6 броя /1 брой подарък/

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

Силициеви четки – 1 бр. 6.00 лв. 
Купете 5бр. по избор за  30.00 лв. 
и получавате 6 броя /1 брой подарък/

NTI арканзаски камъчета 
за полиране на композитни обтурации без да нараня-
ват зъбната тъкан.

Купете NTI арканзаски камъчета 5 броя
 за 20.00 лв. 

и получавате 6 броя /1 брой подарък/
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NTI – Kahla – иновации IDS 2019
Двустъпкови и тристъпкови полирни системи за 
всички видове керамични и композитни реставрации
Направени от естествен каучук за абсорбиране на 
отделената при обработка топлина и предпазване от 
счупване. За перфектно полиране



Купете 12 четки по избор 
за 24.00 лв.  
и вземете 2 четки подарък

Д
ез

ин
ф

ек
та

нт
и

Eдин от най-големите производители  
на дезинфектанти в Европа със собствена  
развойна база за разработка и тестване

Дезинфектант за дребен 
ротиращ и ендодонтски  
инструментариум
Купете 2 литра готов разтвор 
за 25.00 лева

Дезинфектанти за повърхности със и без алкохол 
за най-висока степен на дезинфекция на оперативни повърхности, 
наконечници, рефлектори, плювалници и др. 

Нова линия 
кърпички без 
алкохол Viroflex  

Купете 1 литър готов разтвор 
шпрей  16.00 лева
Купете 5 литра готов разтвор 
туба  45.00 лева 

Купете 1 бр. рефил стандартен размер 
100 бр. – 6.00 лева 
Купете 5 рефилера х 100 бр  30.00 лева 
и вземете 1 рефил х100 бр подарък

i -Virus – кърпички за повърхно-
сти за най-високо ниво на дезин-
фекция с бактерицидно, фунги-
цидно вирусидално, спорицидно 
действие. С големи размери 330мм 
х 200мм и пореста повърхност, ми-
рис на мента.

Купете 1 пакет 80бр 12.00 лева

Дезинфектанти 
за повърхности 
без алкохол

Дезинфектанти 
за повърхности 
с алкохол

Купете 
1 кутия кърпички 
стандартен р-р 
100 бр.  10.00 лева  

Дезинфектанти за повърхности със и без алкохол под 
формата на шпрей

Препарат за 
дезинфекция на под 
1 литър концентрат
 16.00 лева 
за 50 литра работен разтвор 

Препарат за дезинфекция на 
отпечатъци 
с бактерицидно, спорицидно, ви-
русидално и фунгицидно действие 

Дезинфектант – гел 
без измиване, с бактерицидно и 
фунгицидно действие 
Купете дезинфектант – гел 
500 мл  10.00 лева 

Дезинфектант 
с измиващо действие, с бактери-
цидно и фунгицидно действие
Купете 
500 мл с дозатор  12.00 лева 

Дезинфектанти за ръце

Купете 
700 г  50.00 лева 
за 35 литра работен 
разтвор 

Комплексно решение 
за дезинфекция на 
Вашата практика 

Ултразвукови вани – Helvemed Swiss
Вани с обем 3л, 6л, 18л, 30л
Създадени по изключително иновативна тех-
нология – изключително мощна пиезоелек-
тронна трансдюсерна система и микропроце-
сорен контрол на генератора. Ултразвукова вана 3 л  2150 .00 лева

HELVEMED SWISS



SQ Surface Quick 
Готов за употреба разтвор за дезинфекция на опера-
тивни повърхности, наконечници, рефлектори, меди-
цинско оборудване 
 Разтвор на базата на алкохол, предлага се под фор-

мата на шпрей или като мокри кърпички
 Идеален за бърза дезинфекция между 2-ма паци-

ента
 Лека миризма без оцветявания в разтвора
 Изсъхва много бързо от повърхностите
 Дерматологично тестван
 Медицинско изделие клас II

IF+ Instrument Forte+ разтвор
Концентрат без алдехиди и феноли за най-високо 
ниво на дезинфекция на едър и дребен инструмен-
тариум, включително и по-деликатен като огледалца, 
сонди, пинсети, ендодонтски инструменти. Използва 
се и с ултразвукова вана.
Препаратът почиства, дезинфекцира и дава най-висо-
ко ниво на протекция от ръжда.
Тестван е с инструментите на всички известни светов-
ни фирми
Съдържа изключително ефективни антикорозионни 
инхибитори
Дерматологично тестван
Медицинско изделие клас II

Купете 
IF+ Instrument Forte+ 
1 литър концентрат  
40.00 лева

Купете SQ Surface Quick 
1 литър готов разтвор 20.00 лева

Активност на препарата:
Тестван по най-новите директиви на EU – симулирана 
работна среда /виж етикета/
 Вирусидално действие /вкл. HBV, HCV,AIDS, adeno, 

papovavirus SV40/
 Бактерицидно действие /вкл. TbB, MRSA/
 Фунгицидно действие

Време за експозиция на инструментите,  
като 2% работен разтвор –  
15 минути

Активност на препарата:
Тестван по най-новите директиви на EU – симулирана 
работна среда /виж етикета/
 Вирусидално действие /вкл. HBV, HCV, AIDS, adeno, 

rotavirus – 1 мин.; vacciniavirus 30 сек; invluenza A – 
15сек; papovavirus SV40 – 5мин; papiovirus-10 мин/
 Бактерицидно действие – 1 мин. /вкл. tuberculo-

cidal, MRSA – 30 сек/
 Фунгицидно действие – 1 мин

SQZ- Surface Quick ZERO Разтвор 
без алкохол, предлага се под формата 
на шпрей разтвор или пяна, за всякак-
ви чувствителни повърхности.
Купете: SQ Surface Quick 
5 литра готов разтвор 80.00 лева

Активност на препарата:
Тестван по най-новите директиви на EU – симулира-
на работна среда – виж етикета
 Бактерицидно действие – 15 сек. / вкл. Tuber-

culocidal – 30 сек, MRSA – 15 сек/
 Фунгицидно действие – /c. albicans 15 сек, 

aspergilos niger – 3 мин/
 Вирусидално действие /вкл. HBV, HCV, AIDS, adeno, 

rotavirus – 15 сек.; vacciniavirus 30 сек; invluenza A – 
15сек; adenovirus – 30 сек/
 За хигиенизиране и дезинфекция – 2х3мл – 15 сек
 За хирургична дезинфекция 2х3мл – 60 сек

Купете HP Hand Pure 
1 литър готов разтвор 26.00 лева
5 литра готов разтвор 90.00 лева

HG - Hand gel Готов за употреба дезинфекционен гел 
за ръце без измиване

VF+ Vacuum Fresh+
Без алдехиди и пяна, разтвор концентрат за едновре-
менно дезинфекциране, почистване и дезодориране 
и грижа за всички видове аспирационни системи и 
амалгамо-сепаратори
 Модерна формула
 Изключителна почистваща функция
 Съдържа ефективни анти-пяна съставки
 Работен разтвор от 2%
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Активност на препарата
- Бактерицидно действие –  /вкл. Tuberculocidal, MRSA/
- Фунгицидно действие 
- Вирусидално действие  
/вкл. HBV, HCV,HIV/
Купете VF+ 
Vacuum Fresh+ 
5 литра концентрат 
90.00 лева

HP Hand Pure 
Готов за употреба разтвор за хирургична дезинфекция  
и хигиенизиране на ръце
- Модерна формула с остатъчен ефект
- Подходящ за най-чувствителни кожи
- Бърза абсорбция
- Съдържа овлажняващи субстанции за честа употреба
- Дерматологично тестван

Купете HG - Hand gel 100 мл 8.00 лева
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фабрично антимикробно 
третиране на плата със сребро

SILPURE® 
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 Професионални облекла с италиански дизайн, тре-
тирани по специална антимикробна Sulpure техноло-
гия със сребро, предотвратява развитието на бакте-
рии и осигурява дълготраен свеж аромат на дрехите 
Памук 100%: осигурява изключителен комфорт в кон-
такт с кожата
 Eлегантност

 Габардин - специалната оплетка на плата дава 
изключителна елегантност и красота

 Резистентност
- Плат с уникална формула. По-дългите влакна 

осигуряват резистентност на износване и въз-
становяване на гънките

- Специална обработка на плата. Осигурява ди-
менсионална стабилност и дрехите не се свиват

- Устойчивост на цетовете. Без промяна на цвета 
при изпиране.

Модел Demetra
80.00 лева

Модел Giove
70.00 лева

Панталони 
Giunone
60.00 лева

Модел Atena
75.00 лева

Модел Mercurio
78.00 лева

 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
 78.00 лева

Модел Artemide
 80.00 лева

Модел Nevia
 80.00 лева

Модел Ulisse
 70.00 лева

 Всички модели се предлагат в 
следните 18 цвята



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 
компоненти. Времето за принтиране на 1 обект е по-малко от 
час (благодарение на DLP технология).
 Изключителна точност до 50 микрона, с възможност за избор 

в зависимост от обекта (50-120 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 са консуматив и не се сменят освен ако 
не се повредят от оператора 
 Изключително икономичен, без загуба на матери-

ал, след работа материалът се връща в бутилката 
 Много лесен за работа софтуер, ъпдейтите се 

позиционират автоматично, без годишен абонамент
 Напълно отворена система САМ, принтера прие-

ма файлове от всички скенери с отворени системи 
 Принтерът има USB порт, данните могат да се 

прехвърлят и чрез флашка
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 Вграден компютър
 Инсталиран софтуер със следните приложения:
 Дизайн на кепе, анатомичен дизайн, анатомични корони, мостови конструк-

ции
 Инлеи, онлеи, фасети, модели от восък, телескоп корони, Maryland мостове.
 Библиотека с усмивки, библиотека със зъби вкл. Pala
 Дизайн на абатманти, дизайн на мостове с импланти
 Виртуален артикулатор и Model builder.
 Виртуален артикулатор
 Дизайн на хирургични водачи

Kulzer е първата фирма с материали разрешени за употреба в уста за 3D принтиране

Цялостни решения  
за Вашата дентална практика 
Скенери, софтуери, машини за 
фрезоване, 3D принтери и материали 
за фрезоване и принтиране

В момента 3D принтера се предлага с 
подарък HiLight 3D Power 220V

CARA SCAN 4.0  
Всичко от което се нуждаете за прецизно сканиране в 3D формат

В момента скенерът 
се предлага с 7-ма 
версия , от есента 
ще бъде налична 
и версия 8, която 
включва повдигане 
на захапка. Всички 
версии и ъпдейти 
се инсталират 
безплатно .


