ИЗБЕЛВАНЕ / РОТАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ
ИЗБЕЛВАНЕ
ДОМАШНО ИЗБЕЛВАНЕ
Perfect Bleach

16% карбамиден пероксид, 4 шприци х 2,4 ml
избелващ гел, ортодонтска кутийка, несесер

128.00 лв.

Opalescence Patient

10 /16 % карбамиден пероксид,
ULTRADENT
4 х1,2 ml гел, две плаки, ортодонтска
кутийка, мостра на паста за зъби, LC блок

Opalescence Go

10% водороден пероксид,
гел в готови шини

Opalescence

Белвезар-Гама Дент ООД си запазва правото на промени в цените и предлаганите продукти в настоящата оферта, без предварително предизвестие. Всички посочени цени са с ДДС.

10 /16 % карбамиден пероксид,
1 х1,2 ml гел

71.00 лв.

ULTRADENT

127.00 лв.

ULTRADENT

17.00 лв.

Усторазширител OPTRAGATE
regular / small

3.20 лв.

Плака за шини 1mm мека/твърда

2.50 лв.

Плака за шини 2 mm твърда

4.50 лв.

Плака за шини 1,5 mm мека/твърда

3.50 лв.

Плака за шини 2 mm мека

3.50 лв.

РОТАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

Диамантени борери 1 бр.

естествен диамант, балансирана основа,
различни форми и абразиви

Карбидни борери за обратен
наконечник 1 бр. - балансирана

основа, режещата лопатка е голяма
и не се затъпява, различни размери

Стоманени борери за обратен
наконечник - 1бр., различни размери
Турбинни карбидни борери - 1 бр.

различни размери

Твърдосплавни борери за рязане
на мостове и корони - 1 бр.
Керамичен пилител - 1 бр.

безкръвна гингивоктомия и гингивопластика

Ортопедичен кит

24 диамантени борера

Универсален кит

24 диамантени борера

Zekria - костна фреза за турбина

5.00 лв.
6.00 лв.
0.90 лв.
6.00 лв.
10.00 лв.
110.00 лв.
148.00 лв.
148.00 лв.
17.00 лв.

Диамантени борери 1 бр.

Карбидни борери 3/4 за обратен
наконечник 1 бр.- балансирана

8.00 лв.

основа, режещата лопатка е голяма
и не се затъпява, различни размери

Стоманени борери 3/4 за обратен
наконечник - 1бр., различни размери
Стоманени борери за прав
наконечник - 1бр., различни размери
Твърдосплавни борери за рязане на
мостове и корони - 1 бр.
Костна фреза - 1 бр.
различни размери

Терапевтичен кит

24 диамантени борера

Полирен кит

36 полирни инструмента

Lindeman - удължена карбидна фреза
за зъбна хемисекция и срязване на
трудни за екстракция зъби

При покупка на 9 бр. диамантени борера - 1 бр. подарък
При покупка на 9 бр. карбидни борера - 1 бр. подарък

10.00 лв.

естествен диамант, балансирана основа,
различни форми и абразиви

2.00 лв.
2.40 лв.
6.50 лв.

KERR

25.00 лв.
130.00 лв.
130.00 лв.
38.00 лв.

Възможно е в посочените цени да е настъпила промяна.
За актуална ценова информация, моля сканирайте кода
с телефона си, с приложение за сканиране на QR код или Viber.
Всички посочени цени са с ДДС.

