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ZIMOWE
PROMOCJE
MATERIAŁY I  SPRZĘT 



 Opalescence Go 6% (Ultradent)

Podtrzymuje efekt wybielania i zapobiega
próchnicy. Wykazuje mniejszy stopień abrazyjności

niż inne wybielające pasty do zębów.).

ViscoStat Clear 30ml (Ultradent)
25% Chlorek glinu

Tamuje niewielkie krwawienia.

Do stosowania w strefie
estetycznej, nie przebarwia,

łatwy do spłukania.

Pasta wybielająca Opalescence 133g.
Ultradent (USA)

259,00zł
CENA

PROMOCYJNA:

229,00 zł
 

ViscoStat 20% siarczan żelaza (III)
2strz. 1,2ml

Cena 

brutto*

GRATIS:

Zestaw 10 nakładek
(góra / dół)

CENA
PROMOCYJNA:

159,00 zł
 GRATIS:

Enamelast - Lakier fluorkowy (Ultradent)

Niewidoczna i gładka powierzchnia po
aplikacji. Wyjątkowe

smaki:
Walterberry,

Orange Cream,

Bubble Gum,

Cool Mint

CENA
PROMOCYJNA:

 33,00zł (2strz.) /
279,00 zł

(50 blistrów)
 

Wygodne, rewolucyjne nakładki
UltraFit z żelem wybielającym

(6% nadtlenku wodoru)



 Mikrosilnik endodontyczny Genius (Ultradent)

Innowacyjny, łatwy w użyciu
mikrosilnik, idealny do każdego
leczenia endodontycznego.

Zapewnia bezpieczeństwo
ruchu recyprokalnego z
efektywnością ruchu
obrotowego.  

CENA
PROMOCYJNA:

6 900,00 zł

Cena 

brutto*

4 890,00zł
CENA

PROMOCYJNA:

4 790,00 zł
 

Główne cechy: jednoczesna praca w trybie                

recyprokalnym i rotacyjnym, różne ustawienia                

prędkości, kontrolowany moment obrotowy auto-                

rewers zabezpieczający przed złamaniem narzędzia              

w kanale, regulacja zasięgu ruchu recyprokalnego. Pracuje z
różnymi kątnicami redukcyjnymi.

VALO

Utwardza w 3 sekundy.

Możliwy wybór mocy:

1000 - 1400 -

3200mW/cm².

Wyprodukowana w
USA.

GRATIS:
2 Soczewki VALO do wyboru: PointCure,

EndoGuide, ProxiCure, TransLume, BlackLight

NOWOŚĆ!

Bezprzewodowa
 lampa diodowa (Ultradent)

GRATIS:
Kątnica Endo - Eze Genius 8:1 (Ultradent)



Uveneer

Minimalnie inwazyjna i szybka praca.

Naturalny kształt i symetria. Nie wymaga
polerowania. Do sterylizacji w autoklawie.

Zastosowanie: licówki kompozytowe i
tymczasowe, zamykanie diastem, ubytki
klasy V i IV, mock-ups, korekta zębów
stożkowych, dobór odcienia.

CENA
PROMOCYJNA:

2600,00 zł

Cena 

brutto*

Gemini – laser diodowy (Ultradent)

Diodowy laser Gemini 810+980 jest
pierwszym laserem działającym na
podwójnej długości fali. Ta unikalna
kombinacja łączy optymalną absorpcję
fali przez melaninę o długości 810 nm z
absorpcją przez wodę fali o długości
980nm. Gemini 810+980 jest obecnie
najmocniejszym laserem do pracy na
tkankach miękkich. Dysponuje szczytową
mocą 20W co oznacza szybsze
i płynniejsze cięcie przy
mniejszym uszkodzeniu
 tkanek. 

CENA
PROMOCYJNA:
24 000,00 zł

 

GRATIS:
Zestaw Amelogen Plus Kit–

 7 strz. kompozytu, bond
Peak Universal Bond, wytrawiacz
UltraEtch, uszczelniacz PermaSeal.

Promocje dostępne w firmie Dornwell
ul. Zaściankowa 90/1a, 02-989 Warszawa; info@dornwell.pl;  tel.; 22 834 66 30

oraz w wybranych firmach stomatologicznych na terenie całego kraju.

www.dornwell.pl, info@dornwell.pl

NOWOŚĆ!

Unikalny system matryc do bezpośrednich
licówek kompozytowych  (Ultradent)


