Akcijas piedāvājums

02.11.− 23.12.2020.

Polimerizācijas lampa un kompozītmateriāls-kopā lētāk!
PĒRKOT 12 x G-ænial™
šļirces (brīva krāsu izvēle) un
G-Premio BOND 5ml adhezīvu
DĀVANĀ D-Light Duo lampa

G-ænial
PĒRKOT 5 x G-ænial™ šļirces
(brīva krāsu izvēle)
DĀVANĀ D-Light Duo vai
D-Light Pro rezerves akumulators

PĒRKOT 11 x Gænial™ A’CHORD
šļirces (brīva krāsu izvēle) un
G-Premio BOND 5ml adhezīvs
DĀVANĀ D-Light Duo lampa

GC cementi kapsulās
PĒRKOT 5 x iepakojumus GC kapsulas
(5 x 50 kapsulas, brīva izvēle)
DĀVANĀ Silvermix kapsulu maisītājs
Kapsulas ir pieejamas
EQUIA, EQUIA FORTE HT, Fuji Triage,
G-Cem, Fuji II LC un Fuji Plus

D-Light PRO LED polimerizācijas lampa
Augstas jaudas duāla staru garuma LED lampa ar trīs programmām,
apvienojumā ar elegantu un ergonomisku dizainu. D-Light PRO ne
vien efektīvi polimerizē, bet arī palīdz vizualizēt baktēriju aktivitāti.

D-Light Duo un D-Light PRO
lampu salīdzinājums

Tā ir vairāk kā tikai
polimerizācijas lampa!

POLIMERIZĀCIJA - Augstas jaudas režīms

Ar 20 s ciklu un ar jaudu 1400 mW/cm2 un duālu staru garumu
(zilie un violetie spektri 400 - 480 nm), augstas jaudas režīms
piedāvā efektīvu visu dentālo materiālu polimerizāciju.
Ar 20 s ciklu ar samazinātu izejošo jaudu 700 mW/cm2 (arī ar
duālu staru garumu), zemas jaudas režīms ir optimāls režīms
siltuma ģenerācijas samazināšanai, piemēram, esot tuvu pulpai.

DIAGNOSTIKA - Diagnostiskais režīms

Ar nepārtrauktu darbības laiku 60 s un gaismu, kas tuvu UV
(violetai), diagnostiskais režīms palīdz zobārstam vizualizēt
baktēriju aktivitāti un fluorescentos materiālus.

PĒRKOT D-Light PRO polimerizācijas lampu
DĀVANĀ 3 x G-Premio BOND un
2 x Gænial Universal Injectable šļirces

Jautā pēc sava individuālā piedāvājuma!
Iepazīšanās cena 945 EUR + PVN
Dāvana 200 EUR vērtībā

Lampa attēlota orģinālā izmērā

D-Light Duo lampa attēlota orģinālā izmērā

AIZSARDZĪBA - Zemas jaudas režīms

Seko mums:

GC pārstāve, konsultante Latvijā:

Dr. Ieva Jeļisejeva, mob tālr. 29405119
Ieva.Jelisejeva@gc.dental

GC oficiālais pārstāvis Latvijā:

Dzelzavas iela 117, Rīga
Tālr. 8899

