
Izvēlies kādu no 3 kompozītmateriāliem kopā ar adhezīvu  
un saņem D-Light Duo LED polimerizācijas lampu dāvanā

12 x šļirces G-ænial
Anterior & Posterior 
(brīva krāsu izvēle) 
un adhezīvs (G-ænial Bond 
vai G-Premio BOND)

14 x šļirces Gradia Direct 
(brīva krāsu izvēle) un adhezīvs 
(G-BOND, G-ænial Bond 
vai G-Premio BOND) 

14 x šļirces Essentia 
(brīva krāsu izvēle) 
un G-Premio BOND 
adhezīvs 

GC AKCIJAS ZOBĀRSTIEM 
Spēkā līdz 2018. gada 22. jūnijam

PĒRKOT 5 x iepakojumus EQUIA vai EQUIA Forte 
(5 x 50 kapsulas, brīva krāsu izvēle)

 DĀVANĀ Silvermix kapsulu maisītājs vai 
D-Light Duo LED polimerizācijas lampa.

EQUIA & EQUIA Forte 

G-ænial Anterior & Posterior 
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2Duāls staru garums – no 400 – 480 nm, izejošā jauda 1200 –1350 mW / cm , kapacitāte: 97 x 10 s cikli, akumulatora uzlādēšanai 
nepieciešams tikai 75 min, ļoti viegla (70 g) un kompakta (208 mm), korpuss no nerūsējošā tērauda, melns gaismas vads, 
autoklavējams, 3 gadu garantija lampai, 12 mēnešu garantija  baterijai. Ražota Šveicē.

Atā nepaklausīgie kompozīti! 
Uzklāj, izveido, nogludini, baudi! 

PĒRKOT   5 x G-ænial šļirces (brīva krāsu izvēle) 
 DĀVANĀ rezerves akumulators 

D-Light Duo LED polimerizācijas lampai  
 vai

GC Modeling liquid komplekts 
tiešo kompozīta restaurāciju modelēšanai otiņas tehnikā 
(ietilpst GC Modeling Liquid, Gradia plakanā otiņa (x 5),  
Gradia apaļā otiņa (x 5), Gradia rokturis otiņai (x 2) un maisāmie papīri).
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Ar GC Modeling Liquid un GC otiņām 
kompozīta modelēšana ir tik viegla!

Jaunās paaudzes stikla jonomērs un stikla 
hibrīdjonomērs-stiprāks, izturīgāks biezslāņa materiāls 
sānu un priekšzobu restaurācĳām. 

Vienas porcĳas plombēšanas tehnikas restaurācĳas 
materiāli, kas piemēroti visa vecuma pacientiem. 
Piedāvā perfektas fizikālās īpašības, vienkāršu 
restaurācĳas tehniku un augstu fluora izdales līmeni. 
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GC AKCIJAS ZOBĀRSTIEM 

D-Light Pro LED polimerizācijas lampa

CERASMART 

PĒRKOT   5 x CERASMART blokus
 DĀVANĀ G-CEM LinkForce sākuma komplekts.

Initial LRF 

PĒRKOT   5 x Initial LRF blokus
 DĀVANĀ G-CEM LinkForce sākuma komplekts.

OPTIGLAZE color

PĒRKOT OPTIGLAZE color
 DĀVANĀ D-Light Duo LED polimerizācijas lampa. 

Gaismā cietējoša nanopildvielu glazūra 
kompozīta, hibrīdkeramikas un akrila netiešo 
restaurācĳu individualizācĳai

Hibrīdkeramikas materiāls Ar leucītu stiprināts stikla keramikas materiāls

D-Light Pro, augstas jaudas duāla staru garuma LED lampa ar trīs programmām, 
apvienojumā ar elegantu, ergonomisku un vieglu dizainu. D-Light Pro ne vien 
efektīvi polimerizē, bet arī palīdz vizualizēt baktēriju aktivitāti.

Spēkā līdz 2018. gada 22. jūnijam

Pērc D-Light Pro, izmanto iepazīšanās cenas sniegtās priekšrocības
un saņem dāvanā G-Premio BOND akcijas komplektu
(komplektā 3 x 5 ml G-Premio BOND pudelītes un 1 x 4 g Essentia šļirce universālā krāsā).

Jautā pēc sava
individuālā piedāvājuma!

Iepazīšanās cena

+ PVN949 € 

POLIMERIZĀCIJA – Augstas jaudas režīms
2Ar 20 s ciklu un ar jaudu 1400 mW / cm  un duālu staru garumu (zilie & 

violetie, spektrs 400 - 480 nm), augstas jaudas režīms piedāvā efektīvu 
visu dentālo materiālu polimerizāciju.

AIZSARDZĪBA – Zemas jaudas režīms
2Ar 20 s ciklu ar samazinātu izejošo jaudu 700 mW / cm  (arī ar duālu staru 

garumu), zemas jaudas režīms ir optimāls režīms siltuma generācijas 
samazināšanai, piemēram, esot tuvu pulpai. 

ATRAŠANA – Noteikšanas režīms
Ar nepārtrauktu darbības laiku 60 s un gaismu, kas tuvu - UV (violeto),    
noteikšanas režīms palīdz zobārstam vizualizēt baktēriju aktivitāti un 
fluorescentos materiālus.

Tā ir vairāk kā tikai polimerizācijas lampa


