
 

Composite-SET (CMSI-1051-SET6)
Zestaw 6 instrumentów ze specjalną niebieską powłoką  
TITANIUM OXIDE redukującą przyklejanie się kompozytu:

1. HBL  14 – uniwersalny nakładacz, 

2. GE  95 – kondensator w kształcie „spadającej kropli”, 

3. OR  104 – specjalny kształt „DUCK HEAD”  
do powierzchni okluzyjnych, 

4. GR  108 – instrument do rzeźbienia bardzo drobnych  
powierzchni zgryzowych, 

5. BL  SF/1 – nakładacz o bardzo wąskich i elastycznych  
końcówkach roboczych, 

6. PK  Carve – precyzyjny zgłębnik do usuwania  
nadmiaru kompozytu

+ wybrana torebka WITTCHEN – za 1 zł

Torebka Wittchen w kwiaty
Torebka typu listonoszka o uniwersalnym kroju i fantazyjnym 
kwiatowym wzorze. Posiada dwie komory, dzięki którym łatwo 
zachować w niej porządek. W środku mieści telefon, portfel, 
krem do rąk i kilka drobiazgów. Wykonana została z gładkiej 
skóry ekologicznej. Prosty fason i deseń w kwiaty będzie 
świetnie pasował do wielu stylizacji. Damska listonoszka  
w kwiaty to wyjątkowy dodatek, z którym nawet w pochmurny 
dzień przeniesiesz się w sam środek wiosny.
Katalogowa cena detaliczna torebki – 339 zł

za 

1 zł

+

719 zł
zestaw

 850 zł

HBL GE OR GR BL PK

KRAKDENT 2022
stoisko D45 targowa oferta specjalna

Oferty z niniejszej ulotki są ważne od 07 do 14 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania 
zapasów magazynowych oraz nie łączą się z innymi promocjami.



 

 

Przy zakupie dowolnych produktów  
PrimaDent lub Pluline  
za minimum 900 zł   

otrzymasz torebkę Wittchen – za 1zł

+

2 x OverCem SA 9,5 g
Podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement na bazie żywic  
do osadzania uzupełnień protetycznych.

lub
3 dowolne uzupełnienia (10 szt.) wkładów  
Over Post lub Hi-Rem Post  
oraz 1 x Overcem SA 9,5 g

+ wybrany plecak WITTCHEN – za 1 zł
Plecak Wittchen w kwiaty
Elegancki plecak wykonany ze skóry ekologicznej. Mimo niewielkich rozmiarów 
jest bardzo pakowny. Posiada wewnątrz dwie kieszenie, w tym jedną zapinaną 
na suwak. Prosty, zaokrąglony fason pasuje niemal do każdego stroju . Wiosenny 
nadruk w kwiaty doda uroku wielu stylizacjom.
Katalogowa cena detaliczna plecaka – 379 zł

LUB

za 

1 zł

za 

1 zł

825 zł
zestaw
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