P.V.P. 79,50
PROMOÇÃO

39,50 €

2 Seringas de composite Ventura Nanolux de 2,5 g c/u nas cores A2, A3
2 Seringas de composite Ventura Similux de 2,5 g c/u nas cores A2, A3
2 Seringa de composites Ventura Similux Flow de 3,4 g nas cores A2, A3
1 Seringa de sellante de fissuras Ventura Seal de 2 ml na cor branca
1 Emb de Adhesivo Ventura Unibond 2 de 2,5 ml
1 Seringa de gel Ventura Etching gel de 3 ml
Pontas aplicadoras e aplicadores Ventura Brush

Esta campanha tem inicio em 1 de Março e termina a 30 Junho de 2015

Ventura Nanolux é um composto nanohíbrido universal para restaurações anteriores e posteriores. Contem partículas de enchimento
inorgánico de 0,05-0,9 μm. A carga de enchimento total é de 81,00%, o volume de enchimento total é de 63,00%.
È um moderno composite híbrido modificado com nano partículas cerámicas. Isto confere-lhe umas excelentes propiedades de manipulação
para o professional e garante uma restauração estética, segura e duradora graças á sua baixa solubilidade em agua, alta estabilidade de
cor, excelente pulido e brilho.

Ventura Similux é um composite microhíbrido universal para restaurações anteriores e posteriores.
Com carga inorgánica a 81% e partículas de 0,05-1,5 μm.
Está indicado para restaurações directas em cavidades de Classe I, II e V e para dentes da primeira dentição.
È muito estético, resistente á abrasão e altamente radiopaco. Tem uma excelente estabilidade de cor e permite
realizar um pulido de alto brillo. Contem fluoruros

.

VENTURA FLOW –
Composite microhíbrido de alta fluidez
Ventura Flow é um composite microhíbrido de alta fluidez. Contem partículas de carga inorgánico de 0,05-1,0 μm.
Está indicado para restaurações directas em cavidades de Classe III, IV e V de dentes anteriores e posteriores,
selados, fundos cavitarios e reparações de restaurações acrílicas e cerámicas.
È muito estético, resistente á abrasão, altamente radiopaco, excelente estabilidade de cor. Permite realizar um
polimento de alto brilho.Contem fluoruros.

Ventura Unibond 2 è um Adesivo dental monocomponente sem solventes e fotopolimerizável com uma
extraordinaria adesão ao esmalte e dentina. Só precisa de uma capa. Tem uma consistência inalterável, tipo gel, de
fácil e precisa aplicação tanto para técnica seca ou humida. Compativel com outras marcas de composites

