
Variotime – хидроактивен А-силикон 
с вариращо манипулационно време и 

кратък престой в устата на пациента 
от 2 минути и 30 секунди

Прецизният отпечатък – ключ към успеха

Variotime Putty 300 ml+300ml 80   лв.

Variotime2x50 ml + 10 смесителя 47   лв.

Charisma
СПЕЦИАЛНИ 
ПРОМОЦИИ

Charisma 
classic

Промоции

Variotime Putty 600 ml +Variotime  2x50 ml  115   лв.

Variotime Putty 600 ml +Variotime  2x50 ml  120   лв.
+ Xantalgin Crono 500g- 5 дневен алгинат хроматик

• КУПЕТЕ: 
Charisma Classic Combi set: 8 шприци х 4 г + bond system- 365.00  
лв. подаръци - Gluma 2bond 4 ml+4 шприци х 4г :А1,А2,А3,А3.5

• КУПЕТЕ: 
Charisma Classic : 4 шприци х 4 г + Gluma 2bond 4ml  - 150.00  лв. 

цветове: А1,А2,А3,А3.5 
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Карис М

КУПЕТЕ: 
Charisma Diamond
6 броя шприци х 4 г   485   лв. 
ПОЛУЧАВАТЕ: 
Gluma 2bond  4 ml 
+ Ceramic primer 4 ml
/активиран силан за залепяне и
репаратура на чиста керамика и
керамика/

СПЕЦИАЛНИ ПРОМОЦИИ

CHARISMA 
DIAMOND
КУПЕТЕ: 
Charisma Diamond 
3 броя шприци х 4 г   295   лв. ПОЛУЧАВАТЕ:
цветове: А2,А3 и опак дентинов силно 
флуорисцентен цвят ОМ +Gluma  2 bond 4ml 

CHARISMA Topaz 

КУПЕТЕ:  Charisma Topaz Master set 10 шприци х 4 г + бондова система   590   лв. 5505   лв.
подарък Ceramic primer 4 ml

Най-новият нанохибриден фотокомпозит 
Charisma Topaz –  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    450   лв.      395   лв.

Получавате подарък: Charisma Opal flow 2x1.8g

КУПЕТЕ: Charisma Topaz 3 шприци х 4 г 165   лв. 



Професионални облекла
Италиански дизайн, импрегнирани със сребро:  
не задържат миризми, с антимикробно действие

Попитайте в офиса за каталог за поръчка.

Gluma Desensitizer
ИСТИНСКА ПОБЕДА НАД БОЛКАТА

много силно десензибилизиращо действие
силно антимикробно действие
Реовлажнява дентина и подобрява силата 
на адхезивите

КУПЕТЕ: Gluma Desensetizer 5 ml       . КУПЕТЕ: Ceramic Primer 4 ml 
+  Universal bond 4ml

+  Charisma ONE 1g     САМО за   140    лв.

Gluma Ceramic Primer 
Активиран силан най-нова технология на Kulzer 
за залепване на чиста керамика и  
за възстановяване на отчупена керамика
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Лидер в производството на 
диамантени инструменти, полири, 
инструменти за ZrO2 , хирургични 
инструменти и др.

КУПЕТЕ: Flexipol 
диамантени дискове за 
полиране на композити 
14 броя
+1 държател 10    лв.

КУПЕТЕ: 
5 диамантени ленти

с трионче за  
 
40    лв. 

и вземете 
1 диаманетна лента подарък

Най-новите полири тип Lamella 
с диамантени частици:
Cera Glaze и Cera Shine – за 
полиране на конструкции от 
циркониев и алуминиев оксид и 
керамики

КУПЕТЕ: 
10 твърдосплавни борери 

за рязане на метал за    80    лв. 
и вземете 
2 борерa подарък

Dia Gloss – за полиране на всички 
видове композитни реставрации 
Цена на 1 полир 

за керамика    10    лв.
Цена на 1 полир за фотокомпозит   8      лв.

Карис М
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Когато хидрофилността е 
дефиниция®
Comfort system

300 ml+300ml+2x50ml light  85    лв.

+
САМО ЗА    65    лв.

OXASIL НОВО от Kulzer Dental -eдно ново поколение С-силикони с 
качества на А-силикон за всеки клиничен случай

4 х

КУПЕТЕ:

Perfect wetting properties  
and controlled application 
even in a moist environment

КУПЕТЕ: 
Xantalgin Crono  
453 г 

500 г 16    лв.
високопрецизен алгинат –хроматик, 
отпечатъците могат да се отлеят до 5 дни

Купете Citoject инструмент за 
интралигаментарна анестезия 
на Kulzer 485.00 лв вземете 
подарък: Sopira карпулни игли 
- 5 кутии х 100 бр.

Лампа за избелване Flash - 4800.00 лв 
подарък сетове за избелване за 20 
пациента

• Сетове за избелване в кабинет без лампа -80.00 лв
подарък молив за избелване White smile 

• Сетове за пациенти:16% СР+5.6%НР -80.00 лв
 4 х3 мл гел , мус за след избелване 3 мл, 2 термо фолиа , паста за зъби 75мл+ 
кутия за шини
подарък паста за зъби White smile с големина на частиците 60 микрона

Избелващ молив –бързо действие -30.00 лв
Козметично избелване за поддръжка и освежаване на белотата. 
Специална формула с карбамидпероксид. С два аромата: Свежа мента и 
Ягода.Удобен за употреба-15-20 мин.за10–15 дена

Професионално облекло с  антибактериално покритие




