fertas
Válidas de 01.10.2014 a 31.03.2015

Oferta 1: IonoStar® Molar
Ionómero de vidro para restaurações
• Consistência variável de acordo com o tempo de
mistura
• Adaptação marginal perfeita e aplicação fácil
• Pode ser modelado imediatamente depois da
aplicação – não adere ao instrumento

VOCO's

product

• Nova cápsula concebida para aceder às cavidades
mais pequenas e às zonas de difícil acesso em boca

Cápsulas de aplicação 150 un. +
A2 REF 2532

grátis 5 ml Easy Glaze

A3 REF 2533

330,00 €
Set de cápsulas de aplicação 50 un. (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

NOVO

REF 2520

122,20 €

Adaptação
marginal perfeita e
fácil aplicação

Cápsulas de aplicação 20 u.
A1 REF 2524

A2 REF 2525

A3 REF 2526

48,90 €
Set de cápsulas de aplicação 150 un., Applicator tipo 1
A2 REF 2522

A3 REF 2523

365,60 €
Oferta 2: Meron
Cimento de ionómero de vidro radiopaco
•G
 rande quantidade de cimento em cada cápsula –
ideal também para restaurações extensas
• Libertação contínua de flúor – evita desconfortos
pós-operatórios

Mais material em
cada cápsula

• Bons resultados estéticos graças a um alto grau de
translucidez
Cápsulas de aplicação 50 un.
REF 1242

94,60 €

1+1*

*Se comprar a embalagem Meron (REF 1242) ao seu promotor
VOCO, receberá outra embalagem grátis. As ofertas são enviadas
diretamente pela VOCO.

Oferta 3: Bifix® Temp
Material de cimentação provisória à base de compósito de
polimerização dual
• Grande translucidez e alto valor estético
• Polimerização dual – poupa tempo
• Fácil aplicação, sem risco de erro de mistura
• Fácil remoção de excessos com a técnica de "tack cure"
Seringa QuickMix 5 ml, acessórios
REF 1055

“Invisível sob o provisório – visível para a
remoção de excessos”

(Preço por embalagem)

43,20 €

2+1*
NOVO

Fácil aplicação e
estética excecional num
só produto

*Se comprar duas embalagens Bifix Temp (REF 1055) ao seu
promotor VOCO, receberá uma embalagem grátis. As ofertas
são enviadas diretamente pela VOCO.

Oferta 4: Vococid®

Oferta 5: Rebilda® Post System

Gel para técnica do ataque ácido (contém ácido fosfórico 35 %)

Sistema adesivo de reconstrução de cotos

• Eficiente e económico

Set II, 5 espigões de cada (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø
2,0 mm), 1 broca de cada (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø
2,0 mm), 2 alargadores (ø 0,7 mm), Ceramic Bond frasco 5 ml,
Futurabond U SingleDose 20 un., Rebilda DC dentina, seringa
QuickMix 10 g, acessórios

• Seringa vazia de 2 ml para enchimento – manipulação rápida
e segura
• Cor azul para controlo visual durante a aplicação
Seringa 30 ml, acessórios
REF 1255

76,60 €

Seringas vazias 10 un., 2 ml
REF 1256

REF 1782

9,90 €

NOVO

503,30 €

Embalagem
Económica 30 ml

Poupe

15%

427,80 €
NOVO

Novo Set:
Agora com o tamanho
ø 1 mm + Futurabond U

VOCOfertas

Sou Multitalentoso!

Eu posso fazer
muito mais do
que os adesivos
convencionais!

Condicionamento Total,
Seletivo ou Sem
Condicionamento:
Eu nao me importo!

Oferta 6: Futurabond® M+
Adesivo de uso universal
• Pode ser aplicado com ou sem condicionamento ácido
• Excelente para restaurações diretas e indiretas
• Adesão segura a vários materiais, como metais, zircónia, óxido
de alumínio e cerâmica de silicato, sem aplicação de primer
• Aplicado rapidamente numa só camada – em apenas
35 segundos

NOVO
Adesivo de uso universal
Frasco 5 ml, acessórios
REF 1515

99,90 €

O meu conteudo é suficiente
para mais de 250 aplicaçoes!

Adesivo de uso universal
Frasco 3 × 5 ml

Futurabond M+ DCA
Ativador para polimerização dual
Frasco 2 ml

REF 1516

REF 1518

254,40 €

38,80 €

Oferta 7: Bifix® SE

Oferta 8: x-tra base®

Sistema de cimentação à base de compósito autoadesivo e de
polimerização dual

Compósito fluido fotopolimerizável para restaurações em bloco

• Sem condicionamento ácido, sem aplicação de adesivo

• Baixa tensão de contração

• Rápido endurecimento intraoral

• Elevada radiopacidade (350 %Al)

• Fácil remoção de excessos

• Autonivelamento

Seringa QuickMix 3 × 5 g universal, acessórios

Seringa 6 × 2 g universal, acessórios REF 2970

REF 2961

189,00 €

126,00 €

2+1

• Restauração inserida em bloco em apenas 10 segundos

Caps 48 × 0,25 g universal		 REF 2965

187,20 €

124,80 €

Poupe

Poupe

33 %

33%

2+1
Também para
dióxido de zircónio

VOCOfertas
Oferta 9: Profluorid Varnish
Verniz dessensibilizante dentário com flúor (5 % NaF)
• Rápida dessensibilização e libertação de flúor (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoretos)
• Aplicação simples – adere também a superfícies húmidas
• Disponível em quatro agradáveis sabores

REF 2971

103,60 €

SingleDose 48 × 0,40 ml mixed

77,70 €

REF 2225

105,60 €

3+1

1+1*

NOVO: Agora em duas novas apresentações!
Tubo 50 ml melão
REF 1272

88,80 €

• Não agride os materiais – adequado 		
para todos os metais inoxidáveis
(incluindo alumínio) e plástico
• Pode utilizar-se em banhos 		
ultrassónicos
50 un.
REF 2355

(Preço por embalagem)

75,10 €

Ampola 5 × 1,7 ml melão
REF 2235

Pastilhas ativas para limpeza de
moldeiras e instrumentos
• Remove alginato e cimentos em
pouco tempo

• Aplicação em camada fina, permitindo poupar material
Tubo 4 × 10 ml mixed

Oferta 10:
Traypurol® tabs

23,20 €

2+1*

Novo tubo 30 %
mais económico!

*Se comprar a embalagem Profluorid Varnish SingleDose (REF 2225) ao seu promotor VOCO, receberá 		
outra embalagem grátis. As ofertas são enviadas diretamente pela VOCO.

*Se comprar duas embalagens Traypurol tabs
(REF 2355) ao seu promotor VOCO, receberá
uma embalagem grátis. As ofertas são enviadas
diretamente pela VOCO.

Oferta 11: Amaris®

Set Caps 128 × 0,25 g (16 × cada cor: O1, O2, O3, O4, O5, TL,
TN, TD), Amaris Flow seringa 2 × 1,8 g (HT, HO), acessórios

Material de restauração de alta estética, fotopolimerizável, em
seringas e Caps

REF 1950

• Camadas naturais
• Excelente dinâmica de luz,
fluorescência natural
• Cobre todo o espetro de cores
dentárias através da combinação
de apenas oito componentes

525,30 €

REF 1930

525,30 €

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemanha · www.voco.pt

393,90 €

Poupe

25 %

Set seringa 5 × 4 g (O1, O2, TL, TN, TD)

312,40 €

Para encomendar os produtos das VOCOfertas, entre em contacto
com o seu promotor VOCO ou com o seu depósito. Os preços
promocionais do seu depósito serão levados em consideração.
A todos os preços acresce IVA.

25 %

Set seringa 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD),
Amaris Flow seringa 2 × 1,8 g (HT, HO), acessórios

REF 1932

Encomendas

393,90 €

234,30 €

Este folheto foi distribuído por:

Poupe

25 %
VC 84 002140 PT 0914 V

• Dois passos simples

Poupe

