
Making People Smile

Η συσκευή 
φωτοπολυμερισμού 
υψηλής 
απόδοσης

Προσφορές για 
οδοντιάτρους

Το Bluephase® PowerCure 
αποτελεί έναν προσωπικό, 
έξυπνο βοηθό φωτοπολυ-
μερισμού, ο οποίος ανι-
χνεύει την κίνηση κατά τη 
διάρκεια του φωτοπολυμε-
ρισμού και σας βοηθά να 
επιτύχετε αξιόπιστα απο-
τελέσματα πολυμερισμού.

Μάρτιος 2021
έως τέλος Ιουλίου 2021
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ΟΦΕΛΟΣ 

48%

ΟΦΕΛΟΣ 

47%

Με την αγορά υλικών 
αξίας 1.400 ευρώ   

1 x     Bluephase Style*  
δωρεάν 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 1.295 ευρώ) 
Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί 
με καμία άλλη και αναφέρεται σε προτεινόμενες 
τιμές λιανικής. 

Με την αγορά υλικών 
αξίας 1.800 ευρώ  

1 x    Bluephase PowerCure* δωρεάν 
     667092 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 1.580 ευρώ) 

Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί 
με καμία άλλη και αναφέρεται σε προτεινόμενες 
τιμές λιανικής. 

Συσκευή 
φωτοπολυμερισμού 
Bluephase 

Συνολική τιμή καταλόγου 
2.695 ευρώ

Ειδική τιμή προσφοράς
1.400 ευρώ

Συνολική τιμή καταλόγου 
3.380 ευρώ

Ειδική τιμή προσφοράς
1.800 ευρώ

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com
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***  Χειρισμός επιστροφών μέσω εμπορικού αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων της Ivoclar Vivadent. 
* Τα προϊόντα ανταλλαγής θα σας παραδοθούν απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
έως και

17%
Συνολική τιμή καταλόγου 

1.580,00 ευρώ
Ειδική τιμή προσφοράς

1.311,40 ευρώ

75182

1 x     Bluephase PowerCure ,   
100–240 V 

      667092  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 
1.580 ευρώ)

Ελάτε στην ταχύτερη 
συσκευή φωτοπολυμερισμού 
της Ivoclar Vivadent

Πόσο χρόνο φωτοπολυμερίζετε με τη συσκευή σας;
Αποκτήστε την συσκευή Bluephase® PowerCure με τη λειτουργία 3s Mode*** 
(πρόγραμμα 3 δευτ.) και εξασφαλίστε μείωση έως και 17% στον χρόνο που απαιτείται 
για τη διαστρωμάτωση της σύνθετης ρητίνης, συγκριτικά με τον χρόνο που χρειάζεστε 
με τη δική σας συσκευή (π.χ. σήμερα φωτοπολυμερίζετε εντός 20 δευτερολέπτων, 
ενώ με το Bluephase PowerCure φωτοπολυμερίζετε σε μόλις 3 δευτερόλεπτα, άρα 
εξοικονομείτε 17 δευτερόλεπτα και κερδίζετε τη μέγιστη έκπτωση 17%).
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Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.      ** Διαχείριση παραγγελιών μόνο μέσω εμπορικού αντιπροσώπου.

ΟΦΕΛΟΣ 

25%
Συνολική τιμή καταλόγου 

211,65 ευρώ
Ειδική τιμή προσφοράς

158,85 ευρώ

Tetric® Prime   
Για εκπληκτική στίλβωση

3 x     Tetric Prime refill 3 γρ. 
7066** (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 52,95 ευρώ) 

1 x     OptraGloss Composite Kit * Δωρεάν 
701870 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 52,80 ευρώ) 

30
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.      ** Διαχείριση παραγγελιών μόνο μέσω εμπορικού αντιπροσώπου.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
24%

ΟΦΕΛΟΣ 
25%

Τελική τιμή καταλόγου 
125,35 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
95,31 ευρώ

75184

Tetric Prime 
Starter Kit **

Cavifil - μικροσύριγγες

Περιεχόμενα:

10 x   μικροσύριγγες Tetric Prime 
Cavifil A2, 0,25 γρ.

10 x   μικροσύριγγες Tetric Prime 
Cavifil A3, 0,25 γρ.

   1 x  προωθητής Cavifil Injector 
   1 x   χρωματολόγιο Tetric Prime 

shade guide

75231

Tetric Prime 
Starter Bundle
syringe

Περιεχόμενα:

   1 x  Tetric Prime Refill A2, 3 γρ. 
           706608 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 

52,95 ευρώ)

   1 x  Tetric Prime  Refill A3,  3 γρ. 
           706609  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 

52,95 ευρώ)

   1 x   χρωματολόγιο Tetric Prime 
shade guide * 
 709578  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 
19,45 ευρώ)

σε σύγκριση με τη συνολική τιμή καταλόγου 
όλων των μεμονωμένων προϊόντων που 

περιλαμβάνονται στο Starter Kit.

745238   
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 103 ευρώ)

Tetric® Prime   
Πακέτα έναρξης



σε σύγκριση με τη συνολική τιμή καταλόγου 
όλων των μεμονωμένων προϊόντων που 

περιλαμβάνονται στο System Kit.

σε σύγκριση με τη συνολική τιμή καταλόγου 
όλων των μεμονωμένων προϊόντων που 

περιλαμβάνονται στο System Kit.
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** Διαχείριση παραγγελιών μόνο μέσω εμπορικού αντιπροσώπου.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
20%

ΟΦΕΛΟΣ 
20%

Ειδική τιμή πακέτου
143,30 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
124,70 ευρώ

75185

Tetric PowerFill 
System Kit **

μικτό

Περιεχόμενα:

20 x   μικροσύριγγες Tetric PowerFill  
Cavifils, 0,2 γρ.

   1 x  Tetric PowerFlow syringe, 2 γρ. 
   1 x  Adhese Universal VivaPen, 2 ml
30 x  VivaPen snap-on cannulas
20 x  VivaPen sleeves

75186

Tetric PowerFill 
System Kit **

σύριγγες

Περιεχόμενα:

   1 x  Tetric PowerFill syringe, 3 γρ. 
   1 x  Tetric PowerFlow syringe, 2 γρ. 
   1 x  Adhese Universal VivaPen, 2 ml
30 x  VivaPen snap-on cannulas
20 x  VivaPen sleeves

692421   
(προσωρινή τιμή καταλόγου ανά 
τεμάχιο 143,30 ευρώ)

692419   
(προσωρινή τιμή καταλόγου ανά 
τεμάχιο 124,70 ευρώ)

Tetric® PowerFill   
Advantage Bundles



Evetric®

1 x Evetric  
System Kit

Περιέχει:

   2 x Evetric σύριγγες 3,5 γρ. Α2

   2 x Evetric σύριγγες 3,5 γρ Α3

   1 x Evetric Bond 6 γρ.

   2 x  Evetric Refill 3,5 γρ οποιαδήποτε 
απόχρωση* δωρεάν
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 28,90 ευρώ) 

668409  
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 115,50 
ευρώ) 

ΟΦΕΛΟΣ 

33%

ΟΦΕΛΟΣ 

33%

Συνολική τιμή καταλόγου 
173,3 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
115,50 ευρώ

Συνολική τιμή καταλόγου 
86,7 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
57,80 ευρώ

2 x     Evetric σύριγγες 3,5 γρ. Α2 
639304 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 28,90 ευρώ) 

1 x     Evetric σύριγγα 3,5 γρ. Α3* δωρεάν 
639305 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 28,90 ευρώ) 

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com
7

* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.      ** Διαχείριση παραγγελιών μόνο μέσω εμπορικού αντιπροσώπου.
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Evetric®

1 x Evetric  
System Kit

   1 x  Evetric Assortment 8X3,5 γρ. 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 173,50 ευρώ)

   1 x  Εvetric System Pack δώρο* 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 115,50 ευρώ)

ΟΦΕΛΟΣ 

40%
Συνολική τιμή καταλόγου 

289,00  ευρώ
Ειδική τιμή πακέτου

173,50 ευρώ

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com
8

* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.      ** Διαχείριση παραγγελιών μόνο μέσω εμπορικού αντιπροσώπου.

18
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** Διαχείριση παραγγελιών μόνο μέσω εμπορικού αντιπροσώπου

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
10%

Τελική τιμή καταλόγου 
148,70 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
133,83 ευρώ

75188

1 x     Cention Forte  Starter Kit ** 
740831  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 77,80 ευρώ)

   Περιεχόμενα:    20 x  Cention Forte,  0,3 γρ. 
   1 x  Cention Primer,  3 γρ.

1 x     προωθητήρας Capsule Applicator ** 
694767  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 70,90 ευρώ)

Η νέα εναλλακτική λύση στο αμάλγαμα
–   Επανορθωτικό υλικό σε φυσικές αποχρώσεις 

δοντιών για αισθητικές αποκαταστάσεις.

–   Υψηλή αντοχή στην κάμψη για ανθεκτικές 
αποκαταστάσεις, μακράς πρόγνωσης.

–   Απελευθέρωση βιοενεργών ιόντων * 
για να αποφευχθεί η διαδικασία  
απασβεστίωσης.

* Απελευθέρωση βιοενεργών ιόντων υδροξυλίου,  
ασβεστίου και φθορίου.

Cention® Forte   
Πρώτη παρουσίαση
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Making People Smile

Μάρτιος 2021
έως τέλος Ιουλίου 2021

Προσφορές 
οδοντιάτρων για 
ακίνητη προσθετική

Όλα όσα χρειάζεστε 
για έμμεσες 
αποκαταστάσεις
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.  1 Το CEREC / inLab δεν είναι σήμα κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

ΟΦΕΛΟΣ 
23%

ΟΦΕΛΟΣ 
13%

Συνολική τιμή καταλόγου 
526,50 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
405 ευρώ

Συνολική τιμή καταλόγου 
306,20 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
267 ευρώ

3 x     IPS e.max CAD για CEREC/inLab, 
5 τεμάχια, ίδιου μεγέθους και ημιδιαφάνειας 
(HT, MT, LT, MO), C14 / I12 

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 135 ευρώ) 

1 x     OptraGate/80 τεμ. 
(regular/assortment/small)* 

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 121,50 ευρώ) 

3 x     IPS Empress CAD Multi για CEREC/InLab,   
5 τεμάχια, ίδιου μεγέθους και ημιδιαφάνειας          
(HT, MT, LT, MO), C14 / I12 

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 89 ευρώ) 

1 x     IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO 3γρ.* 
        667691 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 39,20 ευρώ) 

Μπλοκ για ακίνητη 
προσθετική

21

23
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.  1 Το CEREC / inLab δεν είναι σήμα κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
12%

Συνολική τιμή καταλόγου 
764,00 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
675,00 ευρώ

75201

5 x     IPS e.max CAD για CEREC/inLab,   
5 τεμάχια, ίδιου μεγέθους και ημιδιαφάνειας  
(HT, MT, LT, MO),  C14 / I12

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 135 ευρώ)

1 x     IPS Empress CAD Multi 
για CEREC/inLab1,   
5 τεμ., οποιουδήποτε μεγέθους και απόχρωσης *

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 89 ευρώ)

Κλινικά 
δοκιμασμένα μπλοκ
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.  1 Το CEREC / inLab δεν είναι σήμα κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
11%

Συνολική τιμή καταλόγου 
500,00 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
445,00 ευρώ

75199

5 x     IPS Empress CAD Multi 
για CEREC/inLab1,   
5 τεμ., οποιαδήποτε απόχρωση, C14L

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 89 ευρώ)

1 x     OptraGloss  Ceramic Kit *  
σετ στίλβωσης  
684555  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 55 ευρώ)

Ο αποτελεσματικός τρόπος 
δημιουργίας αισθητικών 
αποκαταστάσεων
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.     1 Το CEREC / inLab δεν είναι σήμα κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
16%

Συνολική τιμή καταλόγου 
5.030,00 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
4.210,00 ευρώ

75088

1 x     φούρνος Programat CS2, 200–240 V / 50–60 Hz
        645986  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 4.210 ευρώ)

1 x     αντλία Vacuum pump VP3 easy,  
230 V / 50–60 Hz * 
594554  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 685 ευρώ)

1 x     IPS e.max CAD για CEREC/inLab1,   
5 τεμ., οποιουδήποτε μεγέθους και ημιδιαφάνειας,  
C14 *

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 135 ευρώ)

Ο ιδανικός φούρνος 
για το IPS e.max® CAD
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.    1 Το CEREC / inLab δεν είναι σήμα κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
18%

ΟΦΕΛΟΣ 
23%

Συνολική τιμή καταλόγου 
239,60 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
184,50 ευρώ

Συνολική τιμή καταλόγου 
303,10 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
248,00 ευρώ

75167

75169

1 x     Telio CS C&B  Refill,   
οποιαδήποτε απόχρωση 
 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 93,55 ευρώ)

1 x     Telio Link  Refill,   
οποιαδήποτε απόχρωση 
 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 90,95 ευρώ)

1 x     Telio Desensitizer  Refill,  5 γρ. * 
701959  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 55,10 ευρώ)

1 x     Telio CAD για CEREC/inLab1,   
9 τεμ., οποιαδήποτε απόχρωση, B40L 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 248 ευρώ)

1 x     Telio Desensitizer  Refill,  5 γρ. * 
701959  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 55,10 ευρώ)

Σχεδιασμένο για προσωρινές 
αποκαταστάσεις
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
16%

Συνολική τιμή καταλόγου 
269,25 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
225,90 ευρώ

75166

3 x     Virtual Putty Refill, Κανονικής ή Ταχείας πήξης, 2x 300ml
        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 75,30 ευρώ)

1 x     Virtual Light Body  Refill, Κανονικής ή Ταχείας πήξης, 
2x 50ml *

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 43,35 ευρώ)

Λήψη εξαιρετικού 
αποτυπώματος για εξαιρετικό 
τελικό αποτέλεσμα
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
30%

Συνολική τιμή καταλόγου 
404,50 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
283,00 ευρώ

ΟΦΕΛΟΣ 
21%

Συνολική τιμή καταλόγου 
139,85 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
110,50 ευρώ

75168

1 x     SpeedCEM Plus  Refill, 3 x 9 γρ. διαφανές 
692422  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 283 ευρώ)

1 x     OptraGate  Refill,   
80 τεμ., οποιοδήποτε μέγεθος * 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 121,50 ευρώ)

75165

1 x     SpeedCEM Plus  Refill,   
9 γρ. οποιαδήποτε απόχρωση 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 110,50 ευρώ)

1 x     Ivoclean  Refill, φιαλίδιο 5 γρ.* 
637568  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 29,35 ευρώ)

Βέλτιστη 
συγκόλληση ζιρκονίας
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
19%

Συνολική τιμή καταλόγου 
415,30 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
337,00 ευρώ

75163

2 x     Multilink Automix  Refill,   
οποιαδήποτε απόχρωση

        (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 168,50 ευρώ)

1 x     Multilink Primer A+B  Refill,   
2 x φιαλίδια 3 γρ.* 
576825  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 78,30 ευρώ)

Ο δοκιμασμένος 
συνδυασμός



ΟΦΕΛΟΣ 
40%

Συνολική τιμή καταλόγου 
321,30 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
193,30 ευρώ

2 x     Variolink Esthetic DC Refill,   
5 γρ. οποιαδήποτε απόχρωση 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 96,65 ευρώ) 

1 x     Monobond Etch & Prime, 5 γρ.* φιαλίδιο 
673026 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 128 ευρώ) 

Αισθητική 
συγκόλληση
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.

Ισχύει από Μάρτιο 2021 έως τέλος Ιουλίου 2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συν ΦΠΑ, με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. Οι προσφορές ισχύουν έως 31.07.2021 και για όσο 
διαρκούν τα αποθέματα. Οι προσφορές αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές πωλήσεων. Η παραγγελία και συνεπώς τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον 
εμπορικό αντιπρόσωπο που θα επιλέξετε. Η παραγγελία σας είναι δεσμευτική μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τις τιμές και τους όρους που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του εμπορικού αντιπροσώπου. Οι ειδικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο από τους εμπορικούς αντιπροσώπους που συμμετέχουν.

Η Ivoclar Vivadent AG Schaan επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας παραγγελιών και μάρκετινγκ, εντός του πεδίου 
των συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, και εάν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες της (διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.
ivoclarvivadent.com/group). Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.  
Σε περίπτωση ένστασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου.

ivoclarvivadent.com

ΟΦΕΛΟΣ 
27%

Συνολική τιμή καταλόγου 
265,15 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
193,30 ευρώ

75164

2 x     Variolink Esthetic DC  Refill,   
5 γρ. οποιαδήποτε απόχρωση 
(τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 96,65 ευρώ)

1 x     Monobond Plus  Refill, φιαλίδιο 5 γρ.* 
626221  (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 71,85 ευρώ)

Esthetics - Η αισθητική 
έγινε καθολικής χρήσης



Variolink Esthetic LC 
System Kit

1 x    Variolink Esthetic LC System Kit 
666065WW (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 329,50 ευρώ) 

 Περιλαμβάνει:
Variolink Esthetic LC 1 x 2 g Light 
 1 x 2 g Neutral 
 1 x 2 g Warm 
Variolink Esthetic Try-In Paste,  1 x 1.7 g Light 
 1 x 1.7 g Neutral 
 1 x 1.7 g Warm 
Total Etch 1 x 2 g  
Adhese Universal 1 x 5 g  
Monobond Plus 1 x 5 g  
Liquid Strip 1 x 2.5 g  
Cannulas Total Etch / Liquid Strip 2 x 3  
Vivadent Applicators  50 
Application Tips Variolink  20 
Brush Holder  1 
Brushes, soft  50 
Various accessories    

1 x    OptraGate Assortment/80 * 
577275 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 121,50 ευρώ) 

1 x    Variolink Esthetic DC System Kit 
666125WW (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 414 ευρώ) 

 Περιλαμβάνει:
Variolink Esthetic DC  1 x 5 g Light
 1 x 5 g Neutral
 1 x 5 g Warm
Variolink Esthetic Try-In Paste  1 x 1.7 g Light
 1 x 1.7 g Neutral
 1 x 1.7 g Warm
Total Etch  1 x 2 g
Adhese Universal  1 x 5 g
Monobond Plus  1 x 5 g
Liquid Strip  1 x 2.5 g
Optra Stick Test Pack  1
Cannulas Total Etch / Liquid Strip  2 x 3
Vivadent Applicators  50
Mixing Tips  2 x 15
Application Tips Variolink  2 x 5
Brush Holder  1
Brushes, soft  50
Various accessories  

1 x    OptraGate Assortment/80 * 
577275 (τιμή καταλόγου ανά τεμάχιο 121,50 ευρώ) 

ΟΦΕΛΟΣ 
27%

ΟΦΕΛΟΣ 
23%

Συνολική τιμή καταλόγου 
451 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
329,50 ευρώ

Συνολική τιμή καταλόγου 
535,50 ευρώ

Ειδική τιμή πακέτου
414 ευρώ
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* Θα σας παραδοθεί απευθείας από την Ivoclar Vivadent AG.
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