
 

 

 

Προσφορές Απριλίου 

 
Hyflex EDM NITI files  αξίας  48,34€ &  Hyflex CM NITI files αξίας  73,87€  

5+2 ΔΩΡΟ     10 +3 ΔΩΡΟ  

 

BBrriilllliiaanntt  EEvveerrggllooww    
3gr σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης 3gr αξίας 51,99€   

Οι 3 σύριγγες σε αποχρώσεις  A1/B1,  A2/B2,  A3/D3 αξίας 155,97€ 

 τώρα μόνο 116,98€ 

 
 

ΑΑffffiinniiss  ppuuttttyy  ssoofftt  66553300      
παχύρευστο αποτυπωτικό αθροιστικού τύπου για ανάμιξη, 2x300ml 

 στο χέρι σε  μορφή πάστα-πάστα αξίας 96,49€  τώρα μόνο 72,36€    

 

AAffffiinniiss  pprreecciioouuss  lliigghhtt  bbooddyy  66777755  
 λεπτόρευστο αποτυπωτικό αθροιστικού τύπου , 2x50ml 

για ανάμιξη με πιστόλι, αξίας 61,38€ τώρα μόνο 46€    

  

AAffffiinniiss  hheeaavvyy  bbooddyy  ssyysstteemm  336600  
 2 x 380ml, πυκνόρευστο αποτυπωτικό αθροιστικού τύπου 

 για συσκευή τύπου pentamix αξίας 204,14  τώρα μόνο 153,10€     
 
 

  

PPrreessiiddeenntt  ppuuttttyy  ssoofftt//ssuuppeerr  ssoofftt    
 παχύρευστο αποτυπωτικό αθροιστικού τύπου για  

ανάμιξη στο χέρι, 2x300ml  αξίας 76,14€  τώρα μόνο 57,10€    
 

PPrreessiiddeenntt  lliigghhtt  bbooddyy,,    

λεπτόρευστο αποτυπωτικό αθροιστικού τύπου 2x50ml για  

ανάμιξη με πιστόλι, αξίας 49,93€ τώρα μόνο 37,44€    

 

SSoolloocceemm    rreeffiillll  55  mmll,,    
κονία διπλού πολυμερισμού αυτοαδροποιούμενη,  

αυτοσυγκολούμενη ρητινώδης, αξίας 107,22€  τώρα μόνο 80,41€    

 

PPaarraaccoorree  55mmll  rreeffiillll  55888877  

 υλικό ψευδοκολοβωμάτων και ρητινώδης κονία διπλού 
 πολυμερισμού αξίας 49,53€ τώρα μόνο 37,14€    



Structur  SC   
Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό για προσωρινές στεφάνες και γέφυρες  
σε φύσιγγες 75gr αξίας 107€  τώρα μόνο 90,95€     

Έκπτωση 15% 
 

 

VV--ppoossiill  ssttaarrtteerr--kkiitt  

Putty fast 2x450ml / Light Fast 2x50ml,  

αποτυπωτικό υλικό ακριβείας, VPS αξίας 167,10€   

τώρα μόνο 127,80€     

Έκπτωση 23,50% 

 
 
 
 

FFuuttuurraabboonndd  UU  
single dose 10 τεμαχίων,  
διπλού-πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας  

γενικής χρήσης αρχικής αξίας 20€ τώρα μόνο 16€    

Έκπτωση 20% 

 
 
 

AAddmmiirraa  ffuussiioonn  sseett  
γενικής χρήσης νανο-υβριδικό υλικό αποκατάστασης ORMOCER,  
σύριγγες 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), 
χρωματολόγιο + Futurabond U,S.Dose 20  

αρχικής αξίας 350,40€ τώρα μόνο 220€ 

Έκπτωση 37,20% 
 
CClleeaannjjooyy        
Φθοριούχος πάστα καθαρισμού και στίλβωσης δοντιών 100ml αξίας 22,90€,  

τώρα μόνο 15,26€                                                                                    
            Έκπτωση 33,36% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 30.04.22 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
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