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Olirevo
Η πρωτοποριακή νανοϋβριδική ρητίνη προσθίων και οπισθίων αποκαταστάσεων.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / IΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Απειροελάχιστες τάσεις συστολής για άριστα όρια και χαμηλή αποτριβή
• Η σύστασή της, εύκολη στο χειρισμό σαν το κερί, πετυχαίνει υψηλή
αισθητική αποκατάσταση με μακροχρόνια αξιόπιστα αποτελέσματα
• Υψηλής αντοχής για συγκλίσεις και τραχιές επιφάνειες
• Χαμηλής διαλυτότητας 82 φορές χαμηλότερα από τα ISO επίπεδα
• Πολύ ανθεκτική στην αποτριβή και ασφαλής για τους ανταγωνιστές
• Η λεία και μη κολλώδης σύσταση της ρητίνης διευκολύνει την τοποθέτησή
της ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες αποκατάστασης
• Άριστη στιλβωσιμότητα
• Φυσικό εφέ φθορισμού και υψηλή σταθερότητα χρώματος
• Καλό εφέ χαμαιλεοντισμού για αόρατες αποκαταστάσεις
• 2 απλά βήματα, τέλεια αποτελέσματα
• Kωδ. OL373: 240,00€ Σετ σύριγγες 8 x 4gr με οποιαδήποτε επιλογή απόχρωσης, παρελκόμενα
• Aναπληρωματικές σύριγγες: αρχική τιμή: 39,90€ - τελική τιμή ΔΩΡΟ 3 + 1 : 29,92€
Σύριγγες 4gr, στις εξής αποχρώσεις:Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, Β1, Β2, D2, D3,,OA2, OA3, I, BL
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Vip
Νέα μικροϋβριδική ρητίνη.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / IΔΙΟΤΗΤΕΣ
Έχει χαμηλή εισροή υγρού. Oι τιμές ΙSO απαιτούν ένδειξη χαμηλότερη από 40mg/mm3. Η VIP ESTHETIC
έχει τιμή 4 φορές μικρότερη και έτσι οι αποκαταστάσεις έχουν άριστο χρώμα και αντοχή.
• Ιδανική για πρόσθιες αλλά και για οπίσθιες αποκαταστάσεις
• Εύκολη στο χειρισμό
• Απειροελάχιστες τάσεις συστολής για άριστα όρια
• Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα και μηχανική αντοχή
• Αντοχή στην αποτριβή
• Χαμηλή συστολή πολυμερισμού
• Απόδοση του φαινομένου του χαμαιλεοντισμού για εξαιρετική αισθητική
• Άριστη λείανση για σίγουρο αισθητικό αποτέλεσμα
• Εύκολη στη διαμόρφωση και μη κολλώδης σύσταση
• Ευρύ φάσμα εφαρμογών
• Κωδ. OL276: 144,00€ Σετ σύριγγες 8 x 5gr με οποιαδήποτε επιλογή απόχρωσης, παρελκόμενα
• Αναπληρωματικές σύριγγες: αρχική τιμή: 30,00€- τελική τιμή ΔΩΡΟ 3 + 1 : 18,00€
Σύριγγες 5gr, στις εξής αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

Vip Posterior
Mικροϋβριδική σύνθετη ρητίνη για εμφράξεις οπισθίων αποκαταστάσεων.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / IΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η VIP POSTERIOR παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήματα της VIP ESTHETIC και τα πλεονεκτήματα ενός υλικού
αποκαταστάσης με ιδιαίτερες απαιτήσεις στην αντοχή. Αυτό επιτυγχάνεται στην τροποποιημένη σύνθεσή
της (84% ενισχυτικοί παράγοντες κατά βάρος) για να γίνει πιο συμπαγής, διατηρώντας παράλληλα την
άριστη στιλπνότητά της.
• Αναπληρωματικές σύριγγες: αρχική τιμή: 30,00€- τελική τιμή ΔΩΡΟ 3 + 1 : 18,00€
Σύριγγες 5gr, στις εξής αποχρώσεις: A2, A3, A3.5
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