
Pasitikite vasarą gaiviai!
Pirkite Philips Sonicare produktų  
už 300 EUR ir dovanų gaukite išskirtinę 
rankų darbo paplūdimio rankinę.*

BIRŽELIS 2022

Jei sugebi matyti grožį, tai tik dėl to,  
kad turi grožio savo viduje.

Nes pasaulis prilygsta veidrodžiui,  
kuriame kiekvienas regi savo atvaizdą

Paulo Coelho

DOVANA
Perkant 4 dėžutes 

(po 50 karp.) Septanest 1:100 000 
arba 1:200 000, dovana – 

1 dėž. (100 vnt.) dentalinių adatų

*Asortimente turime ir Scandonest 3% inj.1.8ml N50     

*dovanų kiekis ribotas

SEPTANEST 1:100 000 ARBA 1:200 000, N50CITOCARTIN 100 arba 200, N50

DOVANA
Perkant 4 dėžutes (po 50 karp.)

Citocartin 100 arba Citocartin 200,
dovana – 1 dėž. (100 vnt.) 

dentalinių adatų

PHILIPS CAVEX IMPESAFE RINKINYS ATSPAUDŲ DEZINFEKCIJAI

Tik per 3 minutes šis revoliucinis dezinfekcinis skystis 
nužudo 99.99% visų bakterijų, grybelių bei virusų, įskaitant 
ir koronavirusus. 

79
komplektas

EUR66

Siūlome jums pilną atspaudų 
dezinfekcijos sistemą:
• Dezinfekcijai skirtą vonelę
• Vieną litrą dezinfekcinio 

koncentrato
• Laikmatį

UAB „Analizė” yra oficialus 
ZOOM sistemos 
platintojas Lietuvoje
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Vaikiška dantų pasta 
WOOM KIDS PEACH
Persikų skonio vaikiška dantų 
pasta, skirta 3–8 metų vaikams, 
50 ml. Šioje pastoje yra 98 % 
natūralių ingredientų, kurie 
padeda išvengti ėduonies ir 
stiprina pieninių dantų emalį. 
Sudėtyje yra Xylitolio, padedančio 
apsaugoti dantis.

Vaikiška dantų pasta 
WOOM JUNIOR BUBBLE 
GUM
Persikų skonio vaikiška dantų 
pasta, skirta 3–8 metų vaikams, 
50 ml. Šioje pastoje yra 98 % 
natūralių ingredientų, kurie 
padeda išvengti ėduonies ir 
stiprina pieninių dantų emalį. 
Sudėtyje yra Xylitolio, padedančio 
apsaugoti dantis.

Vaikiška dantų pasta 
WOOM JUNIOR COLA
Pasta skirta vaikams nuo 6 m. 
amžiaus, 50 ml. Pagaminta iš 
98% natūralių medžiagų.
Speciali dantų pastos sudėtis 
stiprina dantų emalį ir saugo nuo 
karieso.
Su Fluoru (1450 ppm). Be 
dirbtinių dažiklių.

Dantų pasta  
WOOM WHITE+
Balinanti dantų pasta, 
75 ml. Skirta efektyviam 
dantų balinimui, 
apsauganti dantų emalį 
ir palaikanti gaivų burnos 
kvapą.

Dantų pasta  
WOOM NATURAL+
Dantų pasta su alavijo 
lapų sultimis kasdieninei 
dantų priežiūrai, 75ml. 
Tinkanti veganams ir 
pacientams nešiojantiems 
breketus. 

Dantų pasta  
WOOM TOTAL+
Dantų pasta skirta 
visapusiškai dantų 
priežiūrai, 75 ml.    
Veiksminga tonizuojančios 
pastos formulė balina, 
apsaugo ir suteikia gaivų 
burnos kvapą. Tinka 
jautriems dantims dėl 
sudėtyje esančio kalio 
nitrato. 

Dantų pasta  
WOOM CARBON +
Balinanti dantų pasta su 
aktyvuota anglimi,  
75 ml. Skirta kasdieninei 
dantų priežiūrai. Valo ir 
balina dantis, apsaugo 
juos nuo pigmentinių 
dėmių susidarymo. DOVANA

Perkant 2 tūb. pasirinktos* WOOM dantų pastos, dovana – vienas 
WOOM dantų šepetėlis.
*pasiūlymas galioja perkant tos pačios kategorijos (suaugusiems arba 
vaikams skirtas) dantų pastas

DOVANADOVANADOVANADOVANA

DOVANA
Perkant Lunos produktų už 50,00 EUR, dovana –  

Lunos meškutis bei aerozolio kaniulė

LUNOS – ŠVYTINTIS PARADAS

STIKLO PLUOŠTO KAIŠČIŲ ĮVADINIS RINKINYS DT LIGHT - POST® ILLUSION® X-RO® 

DOVANA
Perkant rinkinį, dovana – pasirikto 

dydžio RTD LIGHT-POST ILLUSION X-RO® 
kaiščių papildymas (10 kaiščių)

Rinkinį sudaro: po 5 kiekvieno dydžio SP kaiščius: #0.5, #1, #2 ir #3;  
1 x universalus pradžios grąžtas, 3 x baigiamieji grąžtai #1, #2 ir #3; kortelė dydžio parinkimui

• Unikalūs spalvą keičiantys stiklo pluošto kaiščiai. 
• Nematomi danties kanale, bet matomi gydymo metu.
• Visuomet paprasta identifikuoti kanale esančio kaiščio dydį  

(pašaldžius kanale, jis tampa spalvotas, taip identifikuojamos kaiščio ribos)
• Ypač rentgenokontrastiški (XRO – eXtraRadiOpaque)
• Patobulinta sudėtis užtikrina kaiščio atsparumą lūžiams.

57
Rinkinys

EUR144
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BIOKERAMINIAI ENDODONTINIAI UŽPILDAI

liepsnelė skėtukas trapecija

HEMOGELATIN ALVEOGYL, 10 gRACEGEL

75
10 g

EUR44
Kitos ypatybės:
• Sudėtyje esantis aliuminio chloridas (25 proc.) veikia 

hemostatiškai;
• Ryški spalva – gelis geriau matomas tepant ir skalaujant;
• Lenkti antgaliukai – paprasta užtepti net ir sunkiai 

pasiekiamose vietose;
• Nereikia naudoti retrakcinio siūlo.

Gelis dantenų preparavimo procedūroms 
palengvinti. Medžiaga pasižymi unikalia savybe – 
šilumoje kietėja, atvėsus suskystėja.  
Burnos ertmėje skystis virsta geliu ir nenubėga.

Pasta alveolitui gydyti naudojama esant 
alveoliniam ostitui arba po sudėtingo ar  
trauminio pacientų, turėjusių alveolinį ostitą, 
danties traukimo

00
Pakuotė

EUR112

DOVANA
Perkant 1 pakuotę Racegel, 

dovana – 1 dėžutė (50 vnt.) 
veido kaukių.

Pakuotėje: 24 vnt.

Želatino pagrindo hemostatinės sterilios 
kempinėlės
• Pasižymi geromis absorbuojančiomis 

savybėmis
• Itin gerai stabdo kraujavimą
• Kempinėlės dydis 10x10x10 mm

53
1 pakuotė

EUR41

BioRootTM RCS
• puikus užpildas
• gijimas periapikalinėje srityje
• nesudėtingas užpildymas ir stebėsena

BiodentineTM
• skatina dentino remineralizaciją
• išsaugo pulpos gyvybingumą
• skatina gijimą

„Australian Bodycare“ šampūnas nuo plaukų 
slinkimo ar turintiems plonus plaukus. Sudėtyje 
yra natūralaus Australijos arbatmedžių aliejaus 
(Melaleuca alternifolia). Tinka kasdieniam 
naudojimui tiek moterims, tiek vyrams.  
Švelniai įmasažuokite į drėgnus plaukus ir 
palikite 2-3 minutes. Nuskalaukite vandeniu. 
Venkite kontakto su akimis.

DOVANA
Perkant 1 pakuotę Biodentine 

arba Bioroot, dovana –  
AUSTRALIAN BODYCARE HAIR 

LOSS WASH, plaukų šampūnas 
nuo plaukų slinkimo, 250 ml. 

36
2 g

EUR0

Grubi mėtų skonio su fluoru

NUPRO POLIRAVIMO PASTA MONODOZĖMIS, 2g

61
1 dėž. (30 taurelių)

EUR68

DOVANA
Perkant 1 dėžutę (30 vnt.) taurelių, 

dovana – vienas veidrodėlis Relax Ultra

ENHANCE POLIRAVIMO TAURELĖSAH TEMP™, ŠAKNIES KANALO UŽPILDAS

32
0,75 ml

EUR15

SDR®  FLOW+ PAPILDYMAI

00
1 pak. (15 kaps.)

EUR74

DOVANA
Perkant 3 x SDR® flow+ 

papildymus (3x15 kaps.), 
dovana – 1 x Ceram.x 

Spectra ST LV/HV A2  
(16 kaps.)

PROTAPER ULTIMATE™

3x ProTaper Ultimate™ sekos rinkinukai (5 vnt.)
arba 3x Pro Taper Ultimate™ plokštelės (6 vnt.)

DOVANA
1x ProTaper Ultimate™   
Conformfit gutaperčos 

rinkinys (60 vnt.);  
1x ProTaper Ultimate™  pop. 

kaiščių rinkinys;  
5x irigacinės adatos

00
Papildymas N6

EUR7200
Seka N5

EUR60
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XXXX XXXXLUNOS WELLNES MEDVILNINIAI  
RANKŠLUOSTĖLIAI VEIDUI

Sudrėkinti alijošiaus ekstraktu 
malonaus kvapo rankšluostėliai  
veidui po procedūros nusivalyti.  
Tinka tiek po burnos higienos,  
tiek po chirurginių procedūrų.
Be alkoholio – nedžiovina odos. 
Supakuota į saugias pakuotes po 1 vnt. 

15
1 vnt.

EUR1

EPICREM, RANKŲ KREMAS, 100 g

• Atraumatiškas danties 
ištraukimas

• Ergonomiškas dizainas
• Tinkamos formos ir dydžiai

IDEAL ELEVATORIAIŠEPETĖLIAI ULTRABRUSH žali/geltoni, 2 x 100 vnt.

21
2 x 100 vnt.

EUR28 00
1 vnt.

EUR45

LUNOS® PROPHYLAXIS PAGALVĖLĖ

DOVANA
Perkant pagalvėlę, dovana - 

 WOOM burnos skalavimo skystis 
CARBON+ 500ml

Speciali galvos pagalvėlė ypač maloni ir 
minkšta. Atrama pakaušiui ir kaklui.
Jūsų pacientas tiesiog užmigs kėdėje dėl 
patogios galvos padėties
• Paprastas ir greitas tvirtinimas prie paciento 

kėdės su Velcro juostele
• Švelnus ir vandeniui atsparus  

užvalkalas
• Apmušalą galima nuimti, plauti ir 

dezinfekuoti
• Matmenys: 180 x 180 x 100 mm

66
1 vnt.

EUR81

XXXXXXXXAPSAUGINIAI AKINIAI SOLUS, 3M

74
komplektas

EUR31
• Apsauginiai akiniai su skaidriais lęšiais  

su apsauga nuo rasojimo
• Akiniai padengti specialia Scotchgard 

danga, kuri užtikrina lęšių skaidrumą 
intensyviai dirbant 

• Minkštas nosies tiltelis
• Nesibraižantis paviršius

KORDICEPSAS, SKYSTAS MAISTO PAPILDAS

Tibeto kalnuose  
augantys grybai  
(cordyceps sinensis) aukso vertę yra 
įgiję dėl teigiamo poveikio imunitetui, 
širdžiai, kraujotakai. Pastebėta, kad 
pagal medikų rekomendacijas vartojami 
kordicepso preparatai padeda išsaugoti 
gyvybingumą, palaikyti imuninę 
sistemą, pristabdyti bėgantį laiką. 
Preparatas tonizuoja, didina ištvermę. 
Jį gali vartoti ir vaikai. Tiesa, bet kuriuo 
atveju dėl šio gamtinio vaisto būtina 
pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

98
Pakuotė (10x10 ml)

EUR12

APSAUGINĖ LIPNI STERILI PLĖVELĖ, 20 x 20 cm

Lipni sterili plėvelė skirta apsaugoti prietaisus, kurių 
negalima valyti skystais valikliais: klaviatūroms, 
pulteliams, jungikliams ir t.t.  
Plėvelė nepalieka klijų likučių ant prietaisų.

Pakuotė: 5 sterilios 20x20cm dydžio plėvelės

93
pakuotė

EUR3

APSAUGINĖS SERVETĖLĖS VEIDUI

Patogu naudoti atliekant burnos 
higienos procedūras

Apsaugo dažnai mūvimų pirštinių 
varginamą rankų odą. Neriebus, subtilaus 
aromato kremas. Lengvai įsigeria, užtikrina 
veiksmingą epidermio apsaugą.
Nepažeidžia latekso pirštinių vientisumo.

88
pakuotė (20 serv.)

EUR6

00
100 g

EUR20

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE, 50 ml

Priemonė kovai prieš 
dantų jautrumą. Per 
emalio mikroplyšimus 
medžiaga prasiskverbia 
iki jautrumą sukeliančių 
židinių. Tuo pat 
metu vykstantys 
remineralizacijos 
procesai gerina emalio 
būklę. Gali naudoti visa 
šeima.

51
50 ml

EUR11 • Saugo nuo ėduonies
• Šalina apnašas
• Stabdo apnašų kaupimąsi
• Balina dantis

98
75 ml

EUR5

PLIDENTA 15SECONDS, DANTŲ PASTA SU 
LACTOBACILUS PRO-T-ACTION PROBIOTIKU, 75 ml

11++11


