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Moteriškumas - tai harmonija,  
natūralumas ir jausmingumas.

Monica Bellucci

VISI ANESTETIKAI VIENOJE VIETOJE!

Galimi dydžiai: 0,3 x 16 mm, 0,3 x 21 mm ir 0,4 x 38 mm
Akcija galioja tol, kol yra šios prekės likučių

KURARAY NORITAKE DENTALDENTALINĖS ADATOS

66
dėž. (100 adatų)

EUR6

DOVANA
Perkant 2 dėžutes (po 100 adatų), 

dovana – 1 dėž. (100 adatų) 

DOVANA
Perkant Kuraray medžiagų už 150 EUR, dovana – 

vVardis rinkinys gaivinančios miglos burnos ertmei,  
trijų skirting skonių

NAUJIENA – vVardis burnos priežiūros kosmetikos linija

Perkant unikalų vVardis burnos priežiūros rinkinį Strong Mint,  
dovana - vVardis burnos priežiūros rinkinys Soft Mint

Visos vVardis burnos priežiūros priemonės su inovatyvia biomimetinių peptidų technologija yra sukurtos 
ir pagamintos naudojant aukštos kokybės šveicariškus produktus. Patentuotos biomimetinių peptidų 
technologijos efektyvumas yra pagrįstas daugiau nei 200 klinikinių tyrimų. 
vVardis produktų pagrindą sudaranti biomimetinių peptidų technologija yra vienas iš pažangiausių 
mokslinių išradimų odontologijos srityje.
Šis trumpas peptidas, pagamintas iš dantų emalyje natūraliai esančių aminorūgščių, burnos ertmėje 
sukuria bio-matricą, kuri pritraukia seilėse esantį kalcio fosfatą ir sukuria naujus hidroksiapatito kristalus, 
kurių netenka pažeisti dantys. Tai atkuria, stiprina ir pagerina emalio būklę, padeda apsaugoti nuo ėduonies 
bei atskleidžia natūralų šypsenos grožį. 

00
Rinkinys

EUR149
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27
453 g

EUR9

HYDROGUM5 ALGINATINĖ MASĖ, 453 g

DOVANA
Perkant 4 maišelius 

Hydrogum5 alginatinės 
masės, dovana –  

5 atspaudiniai plastikiniai 
šaukštai pasirinkto dydžio

63
2 x 50 ml

EUR39

Itin kieta, tiksli sąkandžio 
registravimo medžiaga.

OCCLUFAST+, 2 x 50 ml ELITE GLASS SKAIDRUS A-SILIKONAS, 2 x 50 ml

Nauja gamybos technologija 
užtikrina ypatingą medžiagos 
skaidrumą, kas lemia puikią 
kompozito polimerizaciją. 

88
2 x 50 ml

EUR41
KERAMIKOS PATAISŲ RINKINYS

52
Rinkinys

EUR27

Sudėtis: 5 ml Silano, 1 švirkštas 
(2,5 g)  10% hydrofluoro rūgšties, 
2 šv. po 2,5 g Opak A3 ir B0.5

MTA FILLAPEX SYLERIS SU MTA 4 g

62
4 g

EUR25

DOVANA
Perkant 1 pakuotę MTA Fillapex, 
dovana – 1 tūb. (75ml) WOOM dantų pastos

DOVANA
Perkant 2 pakuotes Bite&White 

balinimo sistemos,  
dovana – rankų ir kojų priežiūros 

priemonių rinkinys

GEHWOL med SENSITIVE - specialus jautrios odos priežiūros preparatas su mikronizuotu sidabru.  Atlikti preparato 
klinikiniai ir dermatologiniai tyrimai. Sudėtyje nėra kvėpiklių, parabenų, nanodalelių, PEG emulsiklių, silikono aliejų. 

Identiški žmogaus odai keramidai atkuria natūralią apsauginę odos funkciją ir saugo odą nuo drėgmės netekimo. Migdolų 
aliejus švelnina sudirgusią ir drėkina sausą rankų ir pėdų odą. Ypatingas aktyvių sudedamųjų dalių kompleksas su 

mikronizuotu sidabru atstato natūralią odos mikroflorą, veikia mikrobus ir taip saugo odą nuo infekcijų. 
GEHWOL BALANCE rankų kremas buvo sukurtas remiantis probiotinės odos priežiūros koncepcija ir yra skirtas prižiūrėti 

įvairių išorinių veiksnių nuvargintai odai. Odos atsparumą stiprina ir odos mikrofloros pusiausvyrą atkuria kremo 
sudėtyje esanti aktyvi probiotinė medžiaga BIOTILYS ir baltosios arbatos ekstraktas. Šis rankų kremas atgaivina ir stiprina 

nuvargintą rankų odą: sezamo aliejus puoselėja odą, padaro ją elastingesne ir lygesne. Balance rankų kremas yra 
neriebus, užteptas ant odos, lengvai pasiskirsto ir įsigeria.

•  100% saugus
•  Vartojimui patogi 3 etapų sistema
•  Tik 1 valanda per dieną
•  Optimalus rezultatas. Nesukelia dantų jautrumo

Jau galima gydyti ėduonį regeneruojant emalį – be gręžimo! 

CURODONT™ REPAIR

• Atstato pradinio ėduonies pažeistrą emalį
• Nereikia gręžti
• Lengva ir greita naudotis be jokio skausmo
• Nuolatiniams ir pieniniams dantims
• Puikiai tinka vaikams
• Pagaminta Šveicarijoje 

vVARDIS BIOMIMETINĖS TECHNOLOGIJOS SUFORMUOJA DANTŲ 
EMALĮ TOKĮ, KOKĮ JĮ SUKŪRĖ GAMTA!

 

XXXXMTA, ANGELUS

DOVANA
Perkant 1 pakuotę 

MTA (1 g baltą arba pilką), 
dovana –  

1 dėž. (50 vnt.) veido kaukių

81
Pakuotė

EUR49

Skirtas šaknies kanalo 
perforacijoms, retrogradiniam 
šaknies kanalo užpildymui, pulpos 
tiesioginiam padengimui.

Pakuotė: 1 g baltas arba pilkas

BITE&WHITE BALINIMO SISTEMA
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DOVANA

Perkant 4 šv. po 4,6 ml PANAVIA™ V5 papildymus, 
dovana – 1 šv. (4,6 ml) PANAVIA™ V5 papildymas

DOVANA
Perkant 4 šv. po 3,6 g Clearfil Majesty™ ES-2 Universal, 
dovana – 1 šv. (3,6 g) Clearfil Majesty™ ES-2 Universal

DOVANA
Perkant 3 but. Po 5 ml CLEARFIL™ Universal Bond Quick, dovana – 
1 but. (1ml) CLEARFIL™ Universal Bond Quick bandomasis rinkinys

Adhezinis cementas
PANAVIA™ V5 – tvirčiausias Kuraray 
sukurtas surišimo su dentinu cementas.
Labai estetiškas, nes gali būti penkių 
gražių atspalvių.
Tai puiki priemonė patvariai cementuoti 
vainikėlius, vieno lanko konsolinius tiltus 
ir laminates bei implantų atramoms 
cementuoti.

Visiškai universalus kompozitas.
PRIVALUMAI:
• Labai tvirtas ir atsparus nusidėvėjimui
• Puiki estetika
• Ilgalaikis blizgesys

Unikalus universalus bondas
Patikima ir patvari  
surišanti medžiaga, 
reikalaujanti mažiau 
procedūrinių veiksmų. 
Skirtas tiesioginėms 
ir netiesioginėms 
restauracijoms. 

CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICKCLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL

50
Rinkinys

EUR181

PANAVIA™ V5

00
Rinkinys

EUR65 45
2 vnt.

EUR54

DOVANA
Perkant 2 dėž.  

(po 5 vnt.) ShapeGuard 
polyrų, dovana –  

bandomasis 
ShapeGuard polyrų 

rinkinys (4 vnt.)

Dovanos kodas: 60019915
*Dovanų kiekis ribotas *Yra papildomų sąlygų. Prekių kiekis ribotas.

Galite rinktis: A1, A2 arba A3 spalvas
*Pasiūlymas galioja tol, ko lyra prekių sandėlyje

Šis cementas veikia ir kaip savaiminio surišimo 
cementas (naudojant jį vieną) ir kaip adhezinis 
cementas (naudojant jį kartu su 3M Scotchbond 
Universal Plus adhezyvu). Šis duetas palengvina 
tiesioginių ir netiesioginių restauracijų procedūras. 
Privalumai:
• mikro maišymo antgaliukas užtikrina 80% mažesnį 

cemento iššvaistymą (mažame, 3,4 g švirkšte esančios 
medžiagos užtenka apytiksliai 15 aplikacijų);

• Ilgu ir plonu antgaliuku lengva įvesti medžiagą  
į šaknies kanalą;

• Lengvas pertekliaus pašalinimas;
• Išskirtinė savaiminė adhezija - maksimalus 

efektyvumas.

DOVANA
Perkant 1 rinkinį Relyx Universal, 

dovana – 2 dėž. (po 12 kaps.) 
maisto papildo Boncel 5600

DOVANA
Perkant 2 pakuotes po 20 kaps. 

Filtek One Bulk Fill, dovana –  
1 pakuotė (20 kaps)  

Filtek One Bulk Fill
Galite rinktis: A1 spalvos arba skaidrų cementą
Bandomąjį rinkinį sudaro: 1 šv. cemento, 15 vnt. maišymo antgaliukų, 58 vnt. ilginamųjų 
antgalių, 1 but. Scotchbond Universal Plus adhezyvo, ėsdinimo gelis, ėsdinimo gelio antgaliukų, 
mikrošepetėlių.

RELYX UNIVERSAL DERVINIS CEMENTAS, BANDOMASIS RINKINYS

CLEANIC®

DOVANA
Perkant 1 tub. (100 g)  

Cleanic® poliravimo pastos, 
dovana – 1 rit. (30m)  

WOOM juodo tarpdančių siūlo

75
100 g

EUR19

Universali poliravimo pasta su fluoru 
(0,10% NaF), 100 g (obuolio, uogų arba mėtų skonio).

45
5 g švirkštas

EUR68

Unikalus spalvą keičiantis, savaime besiėsdinantis dervinis cementas.  
Pirmasis cementas pasakantis, kada laikas šalinti perteklių.

Paskirtis: bemetalių ir metalo pagrindu pagamintų 
restauracijų (vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų) cemen-
tavimui. Spalva: skaidri

FILTEK ONE BULK FILL
STORO SLUOKSNIO KOMPOZITAS

COMPONEER® TIESIOGINĖS LAMINATĖSSHAPEGUARD POLYRAI KOMPOZITUIPRESIDENT WELCOME PACK, A SILIKONO 
ATSPAUDINĖS MASĖS RINKINYS

Rinkinį sudaro: 
President bazinė masė 2 x 300 ml ir 
korekcinė masė 2 x 50ml (Xtra light 
body ir Light body)

MAXCEM ELITE™ CHROMA
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SYNTEX, 10 g

Galite rinkitis: grubią arba vidutinio grubumo

I-FASTE POLIRAVIMO PASTA, 100 g

Šalina minkštas ir kietas apnašas, akmenis, dėmes nuo 
dantų paviršaus. Puikiai tinka prieš plombavimą bei fluoro 
aplikacijas. Nepakeičiama kompozito modeliavimui, 
užbaigimui ir poliravimui po plombavimo. Suteiktia 
natūralaus blizgesio, pagerina bendrą išvaizdą ir užtikrina  
restauracijos ilgaamžiškumą.

CALCIPAST, 2,1 g

DOVANA
Perkant 2 šv. (2,1 g) Calcipast,  
dovana – 1 rit. (30m)  
WOOM juodo tarpdančių siūlo

36
2,1 g

EUR13

Kalcio hidroksido pasta

00
1 vnt.

EUR109

APSAUGINĖS SERVETĖLĖS VEIDUI

Patogu naudoti atliekant burnos 
higienos procedūras

Epoksidinės dervos pagrindo kanalo užpildas. 
• Paruoštas naudoti, dviejų komponentų, 

maišomų santykiu 1:1, švirkštas
•  Minimalus susitraukimas bei geras sukibimas 

užtikrina sandarumą
•  Homogeniška medžiagos struktūra
•  Optimalus stingimo laikas

88
pakuotė (20 serv.)

EUR6 Pakuotėje: 1 Syntex  automix švirkštas (maišymo  
santykis 1:1), maišymo padai, maišymo antgaliukai
*Yra papildomų sąlygos

70
1 vnt.

EUR25
00
EUR30

DOVANA
Perkant pagalvėlę, dovana - 

 1 but. (500 ml) HD410 
priemonės rankų dezinfekcijai

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

LUNOS® PROPHYLAXIS PAGALVĖLĖ

80
500 ml

EUR15

•  Apsaugo, tausoja ir padeda išvengti 
uždegimų

•  Neleidžia odai išdžiūti
•  Dėl tinkamai parinktų sudėtinių  

medžiagų išsaugomas odos  
elastingumas

•  Neriebus – greitai įsigeria  
į odą

•  Sudedamosios medžiagos:  
odą tausojantys aliejai,  
hamamelio ekstraktas,  
alantoinas

Pakuotėje 50 aplikatoriųPakuotėje 50 aplikatorių

71
50 aplikatorių

EUR13
Speciali kaina taikoma tik M ir L dydžiams
*Pasiūlymas galioja, kol prekių yra sandėlyje

• Nesterilios
• Be pudros
• Be latekso

VIENKARTINĖS NITRILINĖS PIRŠTINĖS 

63
100 vnt..

EUR3

38
42 g

EUR17

Pagaminta Lietuvoje:Fosforo rūgšties ėsdinimo gelis, 
37% fosforo rūgštis

I-GEL N, 42 g ŠVIRKŠTE

MAITINANTIS LOSJONAS HD440, 500 ml

Derva modifikuotas cinko 
oksido-eugenolio cementas

00
rinkinys

EUR11

I-ZOE N 20 g MILTELIAI, 6 g SKYSTIS    

Pagaminta Lietuvoje:

00
100 ml

EUR10
00
EUR12

KERR APLIKATORIAI LANKSTŪS JUODISEILIŲ SUGERTUKAI DRY TIPS

Puikiai sugeria drėgmę

55
50 vnt

EUR13

Yra du dydžiai: small ir medium

xx22


