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Tetric Line® 
Řešení pro všechny typy kavit

Návrat k základům se nikdy nejevil lépe. Čtyři nejnovější kompozita  
z ověřené produktové řady Tetric nabízí ve srovnání s jejich předchůdci 
zvýšenou efektivitu a lepší výsledky ošetření.

Tetric® Prime je modelovatelné univerzální kompozitum a Tetric EvoFlow® je univerzální flow 

kompozitum pro výplně ve frontálním a distálním úseku.

Tetric® PowerFill je modelovatelné a Tetric® PowerFlow zatékavé 4-mm kompozitum  

do postranního úseku s možností polymerace již od 3 sekund.

1  Tetric PowerFill a Tetric PowerFlow ve srovnání s Tetric EvoCeram a Tetric EvoFlow; data k dispozici na vyžádání.
2  Tetric Prime nabízí vynikající zpracovatelnost.
3  Na základě údajů z prodeje.

chameleon efekt zaručuje   
přirozené splynutí odstínů

přirozená estetika  
pro výplně v postranním úseku 

úspora času  
až 57%1 

jedna sada  
pro všechny kavity

vynikající zpracovatelnost2  
v každodenním použití

 Více než 

500  
 milionů náhrad zhotovených po celém světě

3
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krémovitá
konzistence

dobrá
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lesklý
povrch

snadná 
aplikace

dobrá 
adaptace 
pomocí 
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Tetric Line  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

     1 x Tetric Line-Kit stříkačky
  711963WW (běžná cena 7 937 Kč)

     + 1 x Tetric Prime Shade Guide* 
  709578WW (běžná cena 617 Kč)

     + 1 x Tetric Prime Refill, 3g, 
  odstín A1, A2, A3 nebo A3.5* 
  (běžná cena 1 624 Kč)

Č. 71090

-22%
Běžná cena 
10 178 Kč 
Akční cena 
7 937 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Platnost březen - červenec 2020

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Tetric Line  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

     1 x Tetric Line-Kit mixed
  711964WW (běžná cena 6 504 Kč)

     + 1 x Cavifil Injector* 
  627882AN (běžná cena 893 Kč)

     + 1 x Tetric Prime Refill, 20 x 0.25g, 
  odstín A1, A2, A3 nebo A3.5* 
  (běžná cena 2 975 Kč)

Č. 71080

-37%
Běžná cena 
10 372 Kč 
Akční cena 
6 504 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Tetric Prime & 
OptraGloss  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

Č. 71100

-16%
Běžná cena 
10 678 Kč 
Akční cena 
8 925 Kč

     3 x Tetric Prime Refill, 20 x 0.25g, 
  odstín A1, A2, A3 nebo A3.5
  (běžná cena 2 975 Kč/ ks)

     + 1 x OptraGloss Composite Kit* 
  701870AN (běžná cena 1 753 Kč)

 

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Tetric Prime & 
OptraGloss  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

Č. 71110

-25%
Běžná cena 

6 625 Kč 
Akční cena 
4 872 Kč

     3 x Tetric Prime Refill, á 3 g, 
  odstín A1, A2, A3 nebo A3.5
  (běžná cena 1 624 Kč/ ks)

     + 1 x OptraGloss Composite Kit* 
  701870AN (běžná cena 1 753 Kč)

 

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Tetric Prime
Č. 71120

-50%

     1 x Tetric Prime Refill, 3g, odstín A1, A2, A3 nebo A3.5
  (běžná cena 1 624 Kč)

   nebo 1 x Tetric Prime Refill, 20 x 0.25g, odstín A1, A2, A3 nebo A3.5 
  (bežná cena 2 975 Kč)

   + 1 x Tetric Prime ve stejném balení zdarma při vrácení 
  odpovídajícího materiálu od jiného výrobce* 
 
 Lze objednat pouze jedenkrát.

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



3s PowerCure
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

 1 x Bluephase PowerCure & 
  Tetric PowerFill System Kit mixed** 
  691918BE (zvýhodněná cena 52 514 Kč)

  Získate:
  1 x  Bluephase PowerCure 100-240V
  667092BE (zvýhodněná cena 52 514 Kč)

  1 x  Tetric PowerFill Cavifils, 20x 0.2 g
  (běžná cena 2 312 Kč)

  1 x  Tetric PowerFlow Syringe, 2g
  (běžná cena 1 053 Kč)

  1 x  Adhese Universal System Kit VivaPen, 2ml
  664504WW (běžná cena 2 790 Kč)

Č. 1110

Akční cena

52 514 Kč
Běžná cena
58 669 Kč

www.ivoclarvivadent.com

**Kompletní akci obdržíte od Vašeho distributora.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Č. 1120

3s PowerCure
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

 1 x Bluephase PowerCure & 
  Tetric PowerFill System Kit Syringe** 
  668253BE (zvýhodněná cena 52 514 Kč)

  Získáte:
  1 x  Bluephase PowerCure 100-240V
  667092BE (běžná cena 52 514 Kč)

  1 x  Tetric PowerFill Syringe, 3g
  (běžná cena 1 578 Kč)

  1 x  Tetric PowerFlow Syringe, 2g
  (běžná cena 1 053 Kč)

  1 x  Adhese Universal System Kit VivaPen, 2ml
  664504WW (běžná cena 2 790 Kč)

Akční cena

52 514 Kč
Běžná cena
57 935 Kč

www.ivoclarvivadent.com

**Kompletní akci obdržíte od Vašeho distributora.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,737.40  

Special Bundle Price
€ 1,550.00

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed 
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Cavifil/Syringe 
  691918xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

   20 x Tetric PowerFill Cavifils, 0.2g each, IVA
  (list price per pc. € 70.40)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit VivaPen, 
  1 x 2ml, 30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Variolink Esthetic & 
OptraGate  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

     1 x Variolink Esthetic DC System Kit (Pen)
  666434WW (běžná cena 12 961 Kč)

     + 1 x OptraGate Refill/80 ks* 
  (běžná cena 3 913 Kč)

 

Č. 70200

-22%
Běžná cena 
16 874 Kč 
Akční cena 
12 961 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Variolink Esthetic & 
OptraGate  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

     1 x Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max
  681492WW (běžná cena 13 894 Kč)

     + 1 x OptraGate Refill/80 ks* 
  (běžná cena 3 913 Kč)

 

Č. 70210

-21%
Běžná cena 
17 807 Kč 
Akční cena 
13 894 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Variolink Esthetic & 
OptraGate  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

     1 x Variolink Esthetic LC System Kit (Pen)
  666433WW (běžná cena 9 370 Kč)

     + 1 x OptraGate Refill/80 ks* 
  (běžná cena 3 913 Kč)

 

Č. 70220

-28%
Běžná cena 
13 283 Kč 
Akční cena 
9 370 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Variolink Esthetic & 
OptraGate  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

     1 x Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max
  681493WW (běžná cena 10 304 Kč)

     + 1 x OptraGate Refill/80 ks* 
  (běžná cena 3 913 Kč)

 

Č. 70230

-26%
Běžná cena 
14 217 Kč 
Akční cena 
10 304 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



FRC Postec Plus &  
SpeedCEM Plus  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

     1 x FRC Postec Plus Refill/20 ks (vel. 0, 1 nebo 3)
  (běžná cena 7 728 Kč)

     + 1 x SpeedCEM Plus Refill 9g (žlutý, transparent nebo opákní)* 
  (běžná cena 3 494 Kč)

 

Č. 70790

-31%
Běžná cena 
11 222 Kč
Akční cena 
7 728 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Adhese Universal &
Total Etch  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

       
  1 x Adhese Universal System Kit VivaPen, 2ml
   664504WW (běžná cena 2 790 Kč)

   + 1 x Total Etch Refill, 2 x 2g* 
   550588AN (běžná cena 671 Kč)

 

Č. 70950

-19%
Běžná cena 

3 461 Kč 
Akční cena 
2 790 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Adhese Universal &
Total Etch  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

       
  1 x Adhese Universal Refill Bottle, 1 x 5g
   663720WW (běžná cena 3 088 Kč)

   + 1 x Total Etch Refill, 2 x 2g*
   550588AN (běžná cena 671 Kč)

 

Č. 70960

-17%
Běžná cena 

3 759 Kč 
Akční cena 
3 088 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



Adhese Universal &
Total Etch  
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

       
  1 x Adhese Universal Refill Bottle, 2 x 5g
   663721WW (běžná cena 5 522 Kč)

        + 1 x Total Etch Refill, 2 x 2g*
   550588WW (běžná cena 671 Kč)

 

Č. 70970

-10%
Běžná cena 

6 193 Kč
Akční cena 
5 522 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými 
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována 
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče 
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici 
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě 
námitky budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle. 

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

*Will 
be 

Bluephase® PowerCure

All stated prices are recommended retail prices plus VAT, subject to errors and modifications. The offers are valid until 31/07/2019 – 
while stock lasts. These offers cannot be 

combined with separate sales promotions. The order and therefore also your data will be forwarded to the dealer you chose. Your 
order is only binding after the conclusion 

of the contract with the dealer, at the prices and conditions agreed between you and the dealer. The special offers are only available 
from the respectively participating dealers. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan processes your personal data for customer care, order processing and marketing purposes within the scope of its own ordinary business activities, 
if necessary in cooperation with its affiliated companies (available at http://www.ivoclarvivadent.com/group). You have the right to object to this processing at any time by 

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories



NEW

Izolujte Bondujte Zhotovte
výplň

Vytvrďte

Efektivní
estetika

Kompozitum

Tetric®

• chameleon efekt zajišťuje přirozené splynutí odstínů
• úspora času až 57%1

• vynikající vlastnosti zpracování při každodenním používání2

Jedno řešení
pro všechny typy kavit
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NOVINKA

Prime  
Handling

www.ivoclarvivadent.cz 

Více informací: 
Michaela Krátká 
Ivoclar Vivadent GmbH 
Country Manager Czech Republic 
Tel.: +420 608 719 979 
E-Mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

Kateřina Marková 
Ivoclar Vivadent GmbH 
Sales Clinical&Technical Czech Republic 
Tel.: +420 777 829 838 
E-mail katerina.markova@ivoclarvivadent.com

Free four-
week trial!

Total List Price 
€ 1,715.05  

Special Bundle Price 
€ 1,550.00

Bluephase® PowerCure

  Trial offer – 
 satisfaction guaranteed
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Syringe 
  668253xx (list price per pc. € 1,550.00)

   
Contents: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092xx (list price per pc. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Syringe, 3g, IVA
  (list price per pc. € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Syringe, 2g, IVA
  (list price per pc. € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannulas, 
  20 protective sleeves
  (list price per pc. € 84.95) 

   various accessories


