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Zářivě bílé zuby - VivaStyle® Paint On Plus snadno  
a efektivně vybělí zuby bez potřeby použití nosičů.  
Lak se aplikuje na zuby přímo pomocí štětečku. 

VivaStyle Paint On Plus obsahuje peroxid vodíku a provitamín 
D-pantenol. Ve srovnání s bělením ve formě gelu není lak 
rozpouštěn slinami a snadno přilne na povrch zubů. Výsledkem  
je okamžitý efekt, kde je potřeba. Po 10 minutách se lak odstraní.  
Ve většině případů je ošetřění úspěšně dokončeno po jednom 
týdnu při domácí aplikaci 2x denně (ráno a večer).
  
VivaStyle Paint On Plus je řešením pro pacienty, pro které je forma 
bělení do nosičů nepohodlná. Lak je vhodný pro intenzivní ošetření 
v zubní ordinaci a rovněž pro domací použití poté, co byl pacient 
řádně vyšetřen a poučen.

VivaStyle® Paint On Plus  
Bělení bez potřeby nosičů



Č. 71040

VivaStyle® Paint On Plus   

     3 x VivaStyle Paint On Plus 
  (jednotlivé balení obsahuje 20 ml VivaStyle Paint On Plus, 
  14 štětečků & destiček) 
  602873AN (běžná cena 3 158 Kč/ bal.)

  a získejte 1 balení  
  VivaStyle Paint On Plus zdarma*

-25%
Běžná cena 
12 632 Kč 
Akční cena 
9 474 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*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 31/07/2020 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.

Platnost březen - červenec 2020



Č. 71140

VivaStyle® Paint On Plus,
Fluor Protector Gel &
OptraGate®   
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

-34%
Běžná cena 
11 469 Kč  
Akční cena 
7 556 Kč

     2 x VivaStyle Paint On Plus Kit 
  (jednotlivé balení obsahuje 20 ml VivaStyle  
  Paint On Plus, 14 štětečků & destiček)
  602873AN (běžná cena 3 158 Kč/ bal.)

    + 2 x Fluor Protector Gel, 1 x 50g 
  628436AN (běžná cena 620 Kč/ ks)

    + 1 x OptraGate Assortment 80 ks zdarma *
  577275WW (běžná cena 3 913 Kč)

 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 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.



Č. 71050

-25%
Běžná cena 

1 736 Kč 
Akční cena 
1 302 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

     3 x Cervitec Liquid, 300ml 
  630221AN (běžná cena 434 Kč/ ks)

      a získejte 1x Cervitec Liquid 300 ml zdarma*

Cervitec® Liquid 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 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.



Č. 71060

Fluor Protector S

-28%
Běžná cena 

7 931 Kč 
Akční cena 
5 692 Kč

www.ivoclarvivadent.com

*Zboží zdarma je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

Platnost březen - červenec 2020

     1 x Fluor Protector S Refill, 3 x 7g
  639521AN (běžná cena 5 692 Kč)

     + 1 x Fluor Protector S Refill, 1 x 7g zdarma*
  639520AN (běžná cena 2 239 Kč)

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 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.



Č. 71070

Cervitec® F & Proxyt® 
CHYTRÝ BALÍČEK

www.ivoclarvivadent.com

     1 x Prof. Care balíček 
  Cervitec F + Proxyt** 
  
  - Cervitec F 1x7g
  - Proxyt fine, 55 ml
  - Proxyt medium, 55 ml
  740418AN (cena balíčku 4 083 Kč)-23%*

Akční cena 
4 083 Kč

*V porovnání s bežnou cenou jednotlivých výrobků, které jsou součástí balíčku.
**Kompletní akci obdržíte od Vašeho distributora.

Platnost březen - červenec 2020

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2020 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.



Zubní šperky

Skyce®

Dotyk půvabu

www.ivoclarvivadent.cz 

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

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


