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člen

Univerzální systém barviv 
a glazovacích materiálů pro vysoko 
i nízkotavitelných keramických 
materiálů - presovanou, CAD 
a vrstvenou keramiku od Ivoclar Vivadent 
a zirkonové materiály Zenostar od Wieland Dental.

   Užijte si
• naprostou svobodu při individualizaci náhrad díky velkému  
 výběru odstínů
• efektivní zpracování díky inovativnímu složení pasty
• vysoký lesk dosažitelný již při teplotách pálení od 710°
• bezchybně lesklé výsledky – bez šedých nebo bílých diskolorací

IPS Ivocolor Essence      1,8 g     539 Kč
IPS Ivocolor Glaze Powder 5 g 1 199 Kč
IPS Ivocolor Shade Dentin 3 g 1 269 Kč
IPS Ivocolor intro kit  6 290 Kč

 Hodí se při
• povrchové individualizaci náhrad
• úpravě jasu vrstvených materiálů
• individualizaci technikou cut-back
• individualizaci odstínu gingiválních částí náhrad

IntroKit obsahuje: 
3× 1,8 g Essence (E01, E04, E10), 2× 3 g Shade (Dentin SD2, Incisal SI),
1,8 g Glaze Powder, 3 g Glaze Paste FLUO, 15 ml Mixing liquid longlife.



Řešení kvality vzduchu 
ve Vaší dentální praxi

Vysokonapěťová plazmová čistička vzduchu

WOODPECKER

• Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry, bakterie 
 a roztoče přítomné ve vzduchu.
• Účinně odstraňuje aerosoly a čistí vzduch od částič 
 menších než 0,0146 µm. Nový koronavir má velikost 0,1 µm.
• Sterilizuje vzduch ve Vaší ordinaci, čekárně, domově 
 a tím minimalizuje rizika pro zdravotnický personál i pacienty.
• Filtry jsou omyvatelné pod vodou - nebudete nic dokupovat,  
 žádné další náklady pro provoz.
• Automaticky hlídá kvalitu vzduchu. 
• Vyniká tichým chodem a nadčasovým, minimalistickým   
 designem.
• Vhodná pro prostory až do 40 m2, vyčistí 350 m3 vzduchu 
 za hodinu.

Obj. kód: 592624   22 990 Kč
při koupi 2 ks: 19.990 Kč/ ks

Velikost částic,
které fi ltrují běžné čističky

(0,3 µm)

Velikost nového 
koronaviru
(0,1 µm)

Velikost částice,
kterou odfi ltruje Q3

(0,0146 µm)

Detailní informace najdete ve svém počítači nebo 
chytrém telefonu na internetu:   bit.ly/cistickaQ3

Detailní informace Vám rád sdělí Váš obchodní zástupce, 
obraťte se na nás.

VELMI PRAKTICKÉ LABORATORNÍ STOLY V MODERNÍM 
DESIGNU SE STABILNÍM 
CELOKOVOVÝM RÁMEM.
Pracovní deska 
s povrchem odolným vůči poškrábání, chemickým látkám 
a ohni.

Fluorescentní pracovní světlo 
je přirozené pro oči a nezpůsobuje jejich předčasnou únavu. 
Díky soustavě kloubů jej lze nastavit do potřebné polohy.

Odsávání 
výkonné odsávání (600 W) s regulací sacího 
výkonu (18 - 27 litrů za sekundu) a nízkou hlučností.
Stůl je také opatřen příruční policí pro odkládání drobných 
přístrojů, nástrojů a často používaných materiálů.

Další příslušenství stolu
ofukovací vzduchová tryska, štít chránící oči během práce, 
loketní opěrky pro pohodlí při práci, zásuvka pro sběr 
prachu, šuplíky a krytý otvor pro vedení elektrických kabelů 
a hadic.

Rozměry pracovní desky: 120 x 60 cm 
nastavitelná výška stolu:    80 - 90 cm

Dostupný v mnoha barevných variantách

laboratorní stoly

42 990 Kč
52 900,-
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3-vrstvé ústenky General Public
• Třívrstvá obličejová rouška vyrobená ze 3 vrstev netkaných textilií vyrobena  

v ČR ve spolupráci s Libereckou univerzitou.
• Vybavená elastickou gumičkou na upevnění za uši a nosním těsnícím páskem 

kopírující tvar nosu.
• Roušky splňují požadavek normy  

EN 14683:2019 + AC:2019.
• Vysoká filtrační schopnost  

a dobrá prodyšnost.
• Dostupné v bílé nebo modré barvě.

 

Respirační maska s ventilem FFP3
• Klasický FFP3 respirátor s výdechovým ventilkem  

s osvědčeným, pohodlným a dobře padnoucím  
tvarem, vyrobený v ČR.

• Materiál zhotovený ve spolupráci se Státním zdra-
votním ústavem (SZÚ) a Státním ústavem jaderné, 
chemické a biologické ochrany (SUJCHBO).

• Tento respirátor byl dodáván v době pandemie  
Ministerstvu zdravotnictví a použit  
v první linii péče o COVID pacienty v ČR.

• Smyčkový upínací pásek pro rychlé,  
jednoduché a bezpečné nasazení a sejmutí.

• Testováno a certifikováno podle 
EN149:200+A1:2009.

Desderman Pure Gel
• Tekutý dezinfekční přípravek na bázi  

ethanolu určený na hygienickou  
a chirurgickou dezinfekci rukou.

• Díky speciálním kosmetickým přísadám 
chrání, zvláčňuje a vyživuje pokožku.

• Zamezuje vysušování pokožky, vhodný  
i pro citlivou pokožku.

• Účinný na široké spektrum bakterií i virů.

Respirační maska s ventilem FFP2
• Klasický FFP2 respirátor s výdechovým ventilkem s osvědčeným, pohodlným a dobře 

padnoucím tvarem, vyrobený v ČR.
• Materiál zhotovený ve spolupráci se Státním  

zdravotním ústavem (SZÚ) a Státním ústavem  
jaderné, chemické a biologické ochrany (SUJCHBO).

• Dle existujících studií z DE i USA jsou při použití  
ostatních ochranných prostředků, jako jsou  
například brýle, plně dostačující respirátory FFP2  
(v případě, že se nejedná o lékaře pohybující se  
v prostředí s vysokou koncentrací virů, například  
u nakažených pacientů na JIP apod.).

• Smyčkový upínací pásek pro rychlé, jednoduché  
a bezpečné nasazení a sejmutí.

• Testováno a certifikováno podle EN149:200+A1:2009.

Štít ochranný
• Účinná ochrana obličeje proti  

stříkajícímu aerosolu, písku a slinám.
• Fólie odolné vůči poškrábání  

a chemickým látkám
• Vnitřní i vnější antireflexní ochranná 

vrstva – nezkresluje výhled
• výška fólie: 31 cm.

Ochranné brýle 520
• Cenově výhodné ochranné brýle s širokým krytím a boční ventilací.
• Lze je nasadit na většinu dioptrických brýlí.
• Váha: 42 g.

Ochranné brýle 520

Solar LED B
• Praktická stolní lampa s 60ti LED diodami a dvěma čočkami  

pro pohled ostrý jako břitva.
• Kulatá trojnásobně zvětšující čočka (o průměru 95 mm) má  

v sobě integrovanou menší lupu s 12ti násobným zvětšením.
• Emitované LED světlo má bílou barvu o teplotě 6400 °K, je zcela 

srovnatelné s přirozeným světlem.
• Struktura nohy lampy je dokonale nastavitelná.
• Optimální pracovní vzdálenost je 80 cm.

* Uvedená cena platí do vyprodání nadměrných skladových zásob

SLEVA
46%

50 ks - modré | 1 ks = 7,98 Kč | 429,- | obj. č. 3001761 399,-
50 ks - bílé | 1 ks = 7,98 Kč | 429,- | obj. č. 3001762 399,- obj. č. 30043324 235,-

1 000 ml | obj. č. 4103520 270,-
500 ml | obj. č. 410339 180,- obj. č. 30043323 149,-

štít + 10 fólií  | 299,- | obj. č. 910325 259,- Typ 520 - 1 ks | obj. č. 5905200 99,-

3 330,- | obj. č. 977008 1 790,-*

OCHRANNÉ POMŮCKY

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé perníkové koření Sonnentor. 
Při objednávce nad 4 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol. 
Při objednávce nad 7 500 Kč.
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Special Inox kleště na sádru
• Kvalitní kleště na sádru Vám umožní rozbít  

i nejjemnější kousíčky bez použití velké síly.
• Velikost: 19,5 cm.

* Platí do vyprodání nadměrných skladových zásob

SLEVA
37%

Fujirock EP Classic / Premium Line
• Classic Line
• Léty prověřená prvotřídní a oblíbená sádra IV. třídy s vynikajícími  

fyzikální vlastnostmi a prodlouženou dobou zpracování.
• Barva: zlatohnědá.

• Premium Line
• Sádra IV. třídy pro velmi náročné a citlivé  

technologie, jako jsou rozsáhlé práce  
s implantáty a komplexní celokeramické práce.

• Barvy: pastelově žlutá a polární bílá.

Elite LC Tray
• Světlem polymerující bazální desky  

pro výrobu funkčních otiskovacích lžic.
• Ergonomický tvar snižující přebytky  

a zvyšující efektivitu.
• Snadné nelepivé zpracování  

v rovnoměrné tloušťce 2,5 mm.
• Dlouhý pracovní čas (cca 20 min,  

než začnou tuhnout na denním světle).
• Rigidní a odolné v tahu  

s rozměrovou stabilitou.
• Tuhnou při halogenovém  

a UV světle  
(3–5 minut).

• V růžové barvě.

SLEVA
15%

SuperPeg II
• Žáruvzdorná keramická pasta pro stabilizaci náhrady během pálení.
• Žádné vyškrabávání, pískování po vypálení, čištění či schnutí.
• Jednoduše vytáhněte náhradu na stůl a očistěte párou.

Nexco PASTE
• Světlem tuhnoucí laboratorní kompozitum nabízí přirozený vzhled, toleranci vůči síle vrstvy  

a flexibilní polymeraci
• Mikro-opalescentní plniva poskytují stálost odstínů a dlouhodobý lesk.
• Indikace: na základních konstrukcích – částečné a celkové fazety, protetické části dásní 

u implantologických suprastruktur, bez základních konstrukcí – inleje / onleje / fazety, 
frontální korunky, individializace pryskyřičných prefabrikovaných zubů.

 ** Zboží zdarma Vám bude zasláno přímo od výrobce z Lichtenštejnska

TIP AKCE
Aktuální akce Ivoclar Vivadent 

sledujte na bit.ly/hufaakce
8+2 ** nebo 1+1  

při vrácení stejného množství 
materiálu od jiného výrobce

Triplex Hot balíček
• Kvalitní teplem polymerující pryskyřice  

na bázi metylmetakrylátu.
• Pro výrobu celých i částečných protéz, 

hybridních protéz a rebaze.
• Případné opravy lze provádět pomocí  

Triplex Cold pryskyřice.
• Separating fluid je alginátový roztok se 

separačními vlastnostmi k izolaci sádry 
vůči pryskyřici při výrobě bází snímatelných 
náhrad.

• Balíček obsahuje: 1 kg prášku v růžovém 
nebo růžovém žilkovaném odstínu, 500 ml 
tekutiny a 500 ml Separating fluid.

SLEVA
43%

IPS InLine
• IPS InLine je fazetovací keramika s obsahem  

leucitu pro techniku konvenčního fazetování.
• Určena pro dentální slitiny s WAK  

v intervalu 13,8 - 15,0 x 10-6 K-1 (25 - 500°C)
• S pomocí tohoto systému materiálů je možné vyrobit 

všechny typy náhrad – od náhrad zahrnujících techniku 
přímého vrstvení po vysoce estetické fazety.

AKCE
4 + 1 **

1 ks | 789,- | obj. č. 270990 499,-* Premium - 11 kg - pouze pastelově žlutá | 3 060,- | obj. č. 8500161

Classic - 5 kg - zlatohnědá | 1 560,- | obj. č. 850013 1 120,-
Classic - 12 kg - zlatohnědá | 3 000,- | obj. č. 8500160

Premium - 4 kg

2 090,-

990,-

2 190,-

50 ks | 1 709,- | obj. č. 8501652 1 459,-

4 x 12 ml | 1 ks = 425 Kč | 2 010,- | obj. č. 968510 1 899,-
12 ml | 650,- | obj. č. 968505 619,-

dentin / effect / incisal - 2,5 g 629,-
opaquery - 2 ml

liner / margin - 2 ml

739,-

699,-

balíček HOT - růžový žilkovaný | 2 927,- | obj. č. 8820240 1 658,-
balíček HOT - růžový | 2 927,- | obj. č. 8820258 1 658,-

Gingiva, Occlusal Dentin, Opal Effect - 20 g

Dentin, Incisal, Transpa Incisal, One Dentcisal - 20 g 909,-
Deep dentin - 20 g

Margin - 20 g

Dentin, Transpa Incisal, One Dentcisal - 100 g

959,-

999,-

1 029,-

4 149,-

POMŮCKY

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.



5

Iwanson měrka na kov ASA
• Velmi přesný nástroj na měření tloušťky stěny korunky.
• Ideální pro kovy, porcelán a jiné pevné, neohebné materiály.
• Italská kvalita.

SLEVA
20%

LUKAChrom FH
• Nedrahokovová slitina  

pro částečné náhrady  
chrom-kobaltových bází.

• Vynikající poměr cena/výkon  
ve srovnání s jinými produkty

• Složení: Co 62,5 %,  
Cr 30 %, Mo 5 % a Si 1 %.

 

Kelímky NV3 / bílé
• Velmi ekonomické kelímky pro lití Ni-Cr, Cr-Co a paladiových slitin.
• Vynikající tepelná odolnost, minimální lepivost oxidů kovů, garance minimálně 15 odlití 

(kelímky bílé).
• NV3 povrchová úprava nitridem křemíku zaručující prodloužení životnosti –  

cca 50 odlití  
(kelímky NV3). Ducatron NV3

Ducatron bíléIzodent NV3Izodent bílé

Licí kroužky kovové bezešvé
• Bezešvé licí kroužky s dlouhou životností se standardní výškou 55 mm.
• Jsou vyrobeny z nerezavějícího žáruvzdorného materiálu.
• Těsně přiléhají na gumovou  

licí manžetu.

SLEVA
20%

Keramická páska
• Keramická páska pro licí kroužky s vysokou teplotní odolností.
• Bez azbestu, odolná proti roztržení.
• Šířka – 50 mm, tloušťka –  

1 mm a délka – 25 m.

 

Turbo Set 90
• Speciální svářecí minisouprava určená pro drobné svářecí a pájecí práce.
• Výhodou je přenosné provedení soupravy  

s použitím lahví plynu a kyslíku o malém obsahu.
• Maximální teplota: 3 050 °C.
• Sada obsahuje: 1 l láhev stlačeného kyslíku,  

láhev Maxy gas, kyslíkový a plynový ventil  
s dvojitou bezpečnostní ochranou, 2 m hadice  
s bezpečnostními prvky, koncovku  
s regulačním ventilem, sadu koncovek (kříž),  
ochranné brýle, univerzální  
utahovací klíč a další příslušenství.

Fast Splint (FIBER FORCE)
• Systém skelných vláken předem  

impregnovaných pryskyřicí.
• Neobsahují kov - biokompatibilní.
• Translucentní - téměř neviditelné.
• Nevyžadují zvláštní instrumentárium.
• Odstíny - bílý nebo růžový.
• UD vlákno - jednotlivá vlákna, umožňují použít  

libovolný počet vláken, snadno se tvarují.
• Transparentní mřížka pro zesílení pryskyřičných  

snímacích náhrad.

SLEVA TIP
15% Skvělý výrobek pro ordinaci i laboratoř!

Více informací:  

goo.gl/KeRkAN

Splétaný 
copánek  
s kruhovým 
profilem

Plochý 
splétaný pásek 
bílé barvy 
(nejoblíbenější)

599,- | obj. č. 279512 479,- 1 000 g | 5 699,- | obj. č. 963520 5 299,-

Izodent bílé - 5 ks | 1 ks = 198 Kč | 1 150,- | obj. č. 910214

Ducatron NV3 - 5 ks | 1 ks = 330 Kč | 1 925,- | obj. č. 910211 1 650,-
Ducatron bílé - 5 ks | 1 ks = 198 Kč | 1 150,- | obj. č. 910212

Izodent NV3 - 5 ks | 1 ks = 330 Kč | 1 925,- | obj. č. 910213

990,-

1 650,-

990,- Ø 80 x 55 mm | 205,- | obj. č. 910006

Ø 30 x 55 mm | 114,- | obj. č. 910029 92,-
Ø 38 x 55 mm | 155,- | obj. č. 910023

Ø 65 x 55 mm | 195,- | obj. č. 910010

125,-

155,-

165,-

1 ks - 25 m | 440,- | obj. č. 959330 399,-

sada | 5 120,- | obj. č. 920162 4 360,-
kyslíková bomba | 725,- | obj. č. 920162K

plynová bomba | 399,- | obj. č. 920162P

679,-

369,-

mřížka - 2 ks | 1 ks = 935 Kč | 2 200,- | obj. č. 588004

pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks | 2 180,- | obj. č. 588015 1 850,-
splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 180,-

UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 180,-

1 850,-

1 850,-

1 870,-

ZATMELOVÁNÍ A LITÍ

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé perníkové koření Sonnentor. 
Při objednávce nad 4 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol. 
Při objednávce nad 7 500 Kč.



Špičkové artikulátory 

Bio-Art artikulátory byly vyvinuty 
na základě výzkumů na významných 
brazilských a mezinárodních dentál-
ních školách a snoubí základní 
vlastnosti požadované předními 
profesionály. 
Zajišťují rychlost a vysokou kvalitu 
okluzálních, rehabilitačních, 
estetických a funkčních prací. 
Inovativní design, 
rozevření na 180 ° a magnetický 
systém upínání činí práci rychlejší 
a praktičtější.

Špičkové artikulátory 

Detailní informace v češtině o všech modelech najdete ZDE    bit.ly/BioArtArtikulatory

svetového formátu

A7 Plus-E
Atikulátor: 6 700 Kč

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 11 100 Kč

A7 Plus
Artikulátor: 4 600 Kč

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 9 400 Kč

A7 Fix
Artikulátor: 2 800 Kč

Elite
Obličejový oblouk: 5 400 Kč

Artikulátory Vám rádi přijedeme ukázat a předvést! Požádejte svého obchodního zástupce.

910369   Plastvac P7   11.790 Kč

• Pro všechny indikace - chrániče zubů, dlahy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fl uoridaci aj.
• Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
• Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
• Umožňuje oboustranné nahřívání.
• Stolek pro model s možností tvarování na rovné ploše nebo ponoření.
• Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W.

pro vakuové tvarování

Vakuový tvarovací přístroj Bio-Art s tradicí od roku 1979. 
Díky výkonnému motor (1 400 W), jednoduchému použití 
a modernímu, nadčasovému designu se stane i Vaším 
každodenním pomocníkem.

Technická specifi kace: 

Video a detailní informace o přístroji najdete na internetu ZDE:   bit.ly/plastvac

• výkon: 1 400 W
• automatická aktivace vakua;
• hmotnost: 5,4 kg;
• rozměry (ŠxVxH): 24 x 27 x 19 cm.

12.500,-

Pro všechny indikace - chrániče zubů, dlahy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fl uoridaci aj.
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IPS InLine Deep Dentin C2
• Fazetovací keramika s obsahem  

leucitu pro techniku konvenčního  
fazetování.

• Odstín C2 dle vzorníku A-D.

* Nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
42%

Isolant
• Izolační prostředek 

vhodný pro výrobu  
a opravy protéz.

• Izoluje sádra-sádra, 
sádra-pryskyřice  
a sádra-vosk.

SLEVA
41%

Signum Ceramis
• Signum Ceramis je zvlášť 

vhodný pro estetické bezkovové 
protetické náhrady, inleje  
a onleje.

SLEVA
59%

Fólie Copyplast  
1,5 x 125 mm
• Použití: formy pro provizorní 

korunky a můstky, fluoridační 
nosiče, duplikaci modelů.

• Přírodní barva.

SLEVA
52%

FlexiUltra
• Flexibilní licí pryskyřice pro 

výrobu totálních a skeleto-
vých snímacích náhrad.

• S nižší flexibilitou pro větší 
odolnost a pevnost, licí 
teplota 280 °C.

SLEVA
50%

White stone 
finish F4
• Bílé kamenné špičky 

pro leštění porcelánu, 
skloviny a kompozit.

SLEVA
68%

Artimax
• Ideální řešení pro dělené modely oboustranných otisků 

celých čelistí nebo částečných otisků ve skusu. 

• Artimax Full Arch tray – ideální pro  
oboustranné otisky celých čelistí. Přirozený předo-zadní 
pohyb závěsu s ideální tuhostí bočního pohybu. 

• Artimax Qaudrant tray – nepřekonatelná  
přesnost, rychlý, jednoduchý, efektivní a všestranný,  
s okrajem pro nízkoexpanzní sádry.

SLEVA
40%

Voskový drát 2,5mm

SLEVA
40%

MaxFlex Diamant
• Hrubé flexibilní disky pro opracování povrchu  

povrstvené diamanty.
• Disky jsou nemontováné a mají průměr 22 mm.

SLEVA
72%

Vodící čepy  
bez trnu L

SLEVA
30%

GLV válečky
• Jemné gumové 

válečky pro leštění 
pryskyřic a kovů.

SLEVA
60%

C2 A-D Deep Dentine - 20 g - exp. 30.10.2020 
 959,- | obj. č. 89411C2 399,-* 1 l - exp. 28.2.2021 | 1 840,- | obj. č. 910400 1 099,-* D3 - Ceramis Dentin - 4 g - exp. 30.3.2021 

970,- | obj. č. 882CDD3 399,-*

10 ks | 373,- | obj. č. 580057 179,-* ø 25 mm, S - růžová 35 - exp. 30.5.2021 
485,- | obj. č. 8830497 239,-* 10 ks | 601,- | obj. č. 9100657 199,-*

Quadrant tray - 50 ks + 10 zarážek + 200 čepů  
1 ks = 28 Kč | 2 270,- | obj. č. 9100254 1 399,-*
FullArch tray - 50 ks + 15 zarážek | 1 ks = 40 Kč  
3 290,- | obj. č. 9100252 1 990,-* 2,5 mm, tvrdý, 250 g | 590,- | obj. č. 830335 350,-*

22 mm - hrubý - 10 ks | 1 900,- | obj. č. 868025 539,-* 100 ks | 301,- | obj. č. 910298 209,-*

C50 - 5 ks | 1 ks = 22 Kč | 272,- | obj. č. 868C50 109,-*
D41 - 5 ks | 1 ks = 22 Kč | 272,- | obj. č. 868D41

D51 - 5 ks | 1 ks = 22 Kč | 272,- | obj. č. 868D51

109,-*

109,-*

VÝPRODEJ

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé perníkové koření Sonnentor. 
Při objednávce nad 4 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol. 
Při objednávce nad 7 500 Kč.



TRAVELTRAVEL

Hu-Fa
Dental

Jak bylo v rakouských Korutanech?
Letos, i přes složitější situaci, jsme zopakovali letní pobyt v rakouském malebném městečku 
Bad Kleinkirchheimu, uprostřed krajiny jezer, pastvin a hor. Paní Sonja, majitelka penzionu Süedhang, 
uvítala a hostila naši skupinu opět s otevřeným srdcem a širokou náručí!
Všichni se opět přesvědčili o skvělých výhodách tzv. Carinthia Card (je v ceně ubytování) 
díky níž můžete např. jezdit lanovkami po téměř celých Korutanech anebo využít zcela volné vstupy 
na desítky atrakcí! Tak co říkáte? Pojedete se na vlastní kůži přesvědčit, jak se zde lyžuje v březnu 
nebo se projít po kopcích v červenci či srpnu? 

Rádi Vás zde uvidíme!

*Hu-Fa Dental a. s. si vyhrazuje právo, 
kdykoliv v průběhu kampaně zrušit 
či změnit nabízené dárky 
bez předchozího informování. 
V případu vyprodání vybraného dárku 
může zákazník obdržet dárek jiný, 
vždy v obdobné hodnotě k vybranému. 

Ing. Ivana Raschmannová
telefon: +420 576 771 402
mobil: +420 777 242 712
e-mail: ivana.raschmannova@hufa.cz
S ivana_raschmannova

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919
e-mail: eva.zuby@gmail.com

Lenka Svačinová
mobil: +420 732 736 904
e-mail: svacinova@hufa.cz
e-mail: zaklen@seznam.cz

Jana Kamel
mobil: +420 775 045 447 
e-mail: kamel@hufa.cz

Ing. Ladislav Rolenc
mobil: +420 723 312 221
e-mail: rolenc@hufa.cz

Markéta Petrů
mobil: +420 777 779 700
e-mail: petru@hufa.cz

prodej Zlínský kraj a MSprodej JM, OL, VYS prodej Jihočeský krajprodej Brno, Vysočina a JMTelemarketing prodej PrahaTelemarketing U OBJEDNÁVEK Z HU-FA ÚSMĚVŮ 
NAD 2 500 KČ BEZ DPH NEBUDE 
ÚČTOVÁNO POŠTOVNÉ A BALNÉ. 
OBRÁZKY MAJÍ ILUSTRATIVNÍ 
CHARAKTER, ZMĚNA DESIGNU 
BEZ UPOZORNĚNÍ JE MOŽNÁ.

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800
e-mail: kovar@hufa.cz

Ivo Just
mobil: +420 602 443 882 
e-mail: ivo.just@hufa.cz

Ing. Ivan Linhart
e-mail: linhart@hufa.cz
mobil: +420 604 655 161

Pavel Harbich
mobil: +420 776 029 008
mobil: +420 777 779 707
e-mail: harbichova@hufa.cz

Jana Dalajková
mobil: +420 603 294 565 
e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz

Petr Neoral
mobil: +420 724 096 076
e-mail: neoral@hufa.cz

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011
e-mail: slana@hufa.cz

prodej Karlovarský, 
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno, 
J. Morava

prodej Olomoucký kraj prodej Moravskoslezský krajprodej Krkonoše 
a Liberecký kraj

prodej Zlínský kraj a MS prodej Praha, stř. Čechy Telemarketing Čechy

Marcela Rusová
mobil: +420 777 779 701 
e-mail: rusova@hufa.cz

Jsme tady pro Vás

Renata Rolencová
telefon: + 420 576 771 418
mobil: + 420 776 779 232
e-mail: rolencova@hufa.cz
S  renata_rolencova

Vůně čokolády s pomerančem 
zanechává dodává pocit vláčnosti. Pomerančový olej osvěžuje mysl, rozveseluje, 

odstraňuje napětí a harmonizuje duši.
Balení: sprchový gel 250 ml + krém na ruce 100 ml

Aroma Ritual s vůní kokosu 
a obsaženým kokosovým olejem vás přenese 

na brazilskou pláž a zanechá Vaši kůži sametově hebkou.
Balení: sprchový gel 250 ml + tělové mléko 250 ml

Sprchové gely 3v1 
jsou velmi šetrné k pleti a dokonale umyjí tělo, 

tvář i vlasy. Podtrhnou mužský sexappeal a jedinečnost.
Balení: sprchový gel 3x 250 ml

Denní hloubková péče a krém 
na ruce s přírodním mandlovým olejem na suchou, 

velmi suchou a citlivou pokožku.
Balení: denní hloubková péče 50 ml 

+ krém na ruce 100 ml

Vůně hroznů s limetkou 
uvolňuje nahromaděný stres, 

olej z hroznových jadérek regeneruje a zvláčňuje.
Balení: sprchový gel 250 ml + tělové mléko 200 ml

DERMACOL
PRAGUE

K objednávce nad 7 500 Kč 
si vyberte některý z kosmetických 

balíčků


