AKČNÍ NABÍDKY PROFYLAXE
Září 2020 - leden 2021

Management orálního zdraví

Systém
řešení

Proxyt – Profylaktické pasty
®

Šetrné k zubům a zubním náhradám
Nové pasty Proxyt® pro odborné čištění zubů a leštění jsou dostupné
ve 3 různých stupních abraze: jemná, střední a hrubá. Tento výběr
vám umožňuje pečovat o přirozenou zubní strukturu, zubní náhrady
a snímatelné náhrady dle individualních potřeb. Je tak zabráněno
nežádoucí abrazi zubních struktur nebo zdrsnění povrchu náhrad.
Proxyt fine/jemná bez pemzy je vhodná na leštění kompozit i čištění
náhrad prvotřídní kvality. Čistí a leští šetrně a efektivně. Náhrady
a snímatelné náhrady si zachovávají svůj lesk a atraktivní vzhled.
Pasty Proxyt obsahují fluoridy a xylitol. Proxyt Medium (střední) je
k dispozici i ve variantě bez obsahu fluoridů a příchutě. Díky
optimalizovanému složení nové profylaktické pasty dobře přilnou
k nástrojům i zubům. Přesto se oplachují snadno a rychle.
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VivaStyle Paint On Plus
®

1 x VivaStyle Paint On Plus
(1 x VivaStyle Paint On Plus 20 ml, 14 podložek a štetečků)
602873AN (běžná cena 3 158 Kč)

+ 1 x Proxyt dle vašeho výběru 80 g
701470 jemný (fein), 701471 střední (medium), 701472 střední bez obsahu fluoridů (medium fluorid free)
nebo 701473 hrubý (coarse), (běžná cena 634 Kč)

+ 1 x Fluor Protector S Starter Kit 4 g*
686709AN (běžná cena 1 320 Kč)

– 26 %
Běžná cena
5 112 Kč
Akční cena
3 792 Kč

Platnost září 2020 - leden 2021
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

Cervitec F & OptraGate
®

1 x Cervitec F Refill
1x 7g
665502AN (běžná cena 4 167 Kč)

+ 6 x Cervitec Gel Test Pack
1 x 5 g*
683124AN (běžná cena 137 Kč/ks)
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®

– 33 %
Běžná cena
6 219 Kč
Akční cena
4 167 Kč

+ 5 x OptraGate Test Pack
(1 x velikost S (small), 1 x velikost R (regular)
1 x junior modrý a 1 x junior růžový)*
695568WW (běžná cena 252 Kč/bal.)

Platnost září 2020 - leden 2021
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com
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OptraGate & Plaque Test
®

1 x OptraGate Junior Assortment
20 x modrý + 20 x růžový
669089WW (běžná cena 2 531 Kč)

nebo
1 x OptraGate Small (malý) Assortment
20 x modrý + 20 x růžový
669088WW (běžná cena 2 531 Kč)

+

1 x Plaque Test
1 x 11 g lahvička*

– 18 %
Běžná cena
3 105 Kč
Akční cena
2 531 Kč

533299AN (běžná cena 574 Kč)

Platnost září 2020 - leden 2021
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com
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Skyce dentální šperky
®

– 31 %
Běžná cena
14 294 Kč
Akční cena
9 926 Kč

2 x Skyce Intro Pack
		

5 x crystal ∅ 2,4 mm, 5 x crystal ∅ 1,9 mm,
Heliobond 1 x 6 g, Total Etch 2 g stříkačka
559320AN (běžná cena 4 963 Kč/bal.)

+ 2 x Skyce Refill
		

5 x crystal ∅ 1,9 mm*

559321AN (běžná cena 2 184 Kč/bal.)

Platnost září 2020 - leden 2021
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

www.ivoclarvivadent.com

VivaStyle Paint On Plus & OptraGate
®

– 29 %
Běžná cena
13 116 Kč
Akční cena
9 474 Kč

3 x VivaStyle Paint On Plus
		

(1x VivaStyle Paint On Plus 20 ml,
14 podložek a štětečků)
602873AN (běžná cena 3 158 Kč/bal.)

+ 1 x OptraGate Assortment
40 x velikost S (small), 40 x velikost R (regular)*
577275WW (běžná cena 3 642 Kč)

Platnost září 2020 - leden 2021
*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/01/2021 nebo do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými
akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem ohledně cen a podmínek bude považována
za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů). Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče
o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných obchodních aktivit, případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici
na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky
budou vaše osobní údaje smazány, není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

Více informací:
Michaela Krátká
Ivoclar Vivadent GmbH
Country Manager Czech Republic
Tel.: +420 608 719 979
E-Mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.cz

Kateřina Marková
Ivoclar Vivadent GmbH
Sales Clinical&Technical Czech Republic
Tel.: +420 777 829 838
E-mail katerina.markova@ivoclarvivadent.com
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