
cena 1 op.

135 zł

zyskujesz: 50 zł

cena 1 op.

95 zł

zyskujesz: 16 zł

cena zestawu

1987 zł

zyskujesz: 671 zł

cena 1 op.

655 zł

zyskujesz: 144 zł

cena 1 op.

297 zł

zyskujesz: 22 zł

cena 1 op.

108 zł

zyskujesz: 36 zł

cena zestawu

579 zł

GRATIS

compolux
Chemoutwardzalny materiał  
na bazie żywicy typu pasta/pasta 
do wypełniania ubytków zębowych.

DetRaRtRIne 150z lub 100zF
Detartrine 150Z: Pasta do polerowania zębów 
zawierająca cząsteczki cyrkonu.
Detartrine 100ZF: Pasta o przyjemnym smaku, 
na bazie tlenku cyrkonu i fluorku sodu,  
przeznaczona do polerowania zębów.

bIoDentIne™ 15 kaps.
Bioaktywny i biokompatybilny substytut zębiny
do odbudowy ubytków i do stosowania  
w endodoncji.

bIoDentIne™ 5 kaps.

pRÉ-emp
Płukanie jamy ustnej 
przed pobraniem wycisków.

bIoDentIne™ 15 kaps. 
+ mIeszalnIk

bIoRoot™Rcs 
Biomateriał do uszczelniania i wypełniania  
kanałów korzeniowych na stałe.

W zestawie: 
2 op. Biodentine 15 kaps.: 1598 zł  
+ mieszalnik za 389 zł

Cena regularna mieszalnika: 1060 zł

Opakowanie:  
tuba 65 ml

Cena regularna: 111 zł

Septodont: 
✆ +48 22 545 89 50 

 sekretariat@septodont.com.pl

Dystrybutorem Septodont:
Kol-Dental • Marku • Marrodent • Meditrans

Mercontrol • Salus • TechnetSA

Septodont. Pewny Sukces.

Opakowanie: 
15 kapsułek z proszkiem 0,7 g
15 jednorazowych pojemników z roztworem 0,2 ml

Cena regularna: 799 zł

Opakowanie: 
5 kapsułek z proszkiem 0,7 g
5 jednorazowych pojemników z roztworem 0,2 ml

Cena regularna: 319 zł

Opakowanie: 
1 x proszek 15 g
35 x roztwór 0,2 ml

Do każdego zakupionego  
opakowania Bioroot™ RCS 
szklana płytka do zarabiania materiału,  
mieszadełko i 1 słoiczek Detartrine gratis!

Opakowanie: 
pasta uniwersalna – słoiczek 14 g
pasta katalizator – słoiczek 14 g
materiał wiążący katalizator – buteleczka 3 ml
materiał wiążący baza – buteleczka 3 ml

Opakowanie: 
butelka 500 ml
Cena regularna: 144 zł

oFeRta pRomocyjna
styczeń-luty 2018*

wytrawiacz żel – buteleczka 6 g
2 bloczki do mieszania
50 szpatułek.

Cena regularna: 185 zł

* Oferta obowiązuje od 2.01.2018 do 28.02.2018 r.  www.septodont.com.pl

W celu  
złożenia zamówienia  
skontaktuj się z:


