JPS 25 let

Slavíme společně s vámi

PhDr. Martina Venglářová
1. 6. 2018 v Praze
2 590,–

1 295,–

-50 %

Single Bond Universal
adhezivum, 5 ml lahvička
→→ multifunkční samoleptací adhezivum
→→ vhodné na suchý
i vlhký dentin
→→ pro všechny adhezivní
techniky
→→ obsahuje silan
→→ bez potřeby
uchování v lednici
2 433,–

1 825,– -25 %

včetně DPH

IMPLANTOLOGIE

DENTAL

včetně DPH

→→ brilantní estetický
vzhled v barvě
zubu
→→ vysoká pevnost
→→ malá velikost,
nízký profil zámku
→→ odolnost proti
zabarvení
a změně barvy
→→ predikovatelný,
snadný
debonding
v linii zlomu

5+5

TECHNIKA

Zvládání stresu

CLARITY
ADVANCED

ZDARMA

Získejte zdarma registraci na
Dentsply Sirona Implants
kongres 2018 v ceně 5 990,k nákupu:

→→ 5 ks Geistlich
Bio-Oss 1 g (S, L)
→→ 5 ks implantátů Astra Tech
EV nebo Ankylos C/X

Získejte zdarma registraci na
Dentsply Sirona Implants
kongres 2018, včetně
workshopu v ceně 13 690,nebo 11 290,- k nákupu:
→→ 10 ks implantátů Astra Tech EV
(workshop s Dr. Mertensem)
→→ nebo 10 ks Ankylos C/X
(workshop s prim. Valachem)

Parní sterilizátor
Mocom B Classic
→→ 6 sterilizačních programů /
3 testovací
→→ sušení prostřednictvím vakua
→→ možnost provozu nezávisle nebo
s připojením na vodu a odpad
→→ ukládání protokolů na USB
→→ kompletní česká
lokalizace
→→ záruka 3 roky

79 000,–

včetně DPH

PROFYLAXE

Teoretickopraktický kurz
pro zubní
lékaře:

ORTO

AKADEMIE

25. den v měsíci se opět blíží!
Jakou nabídku pro vás máme v BŘEZNU?

paro® slider kit
+ navíc ZDARMA
náhradní kartáčky
6 ks dle výběru
→→ revoluční interdentální péče
→→ snadno najde a vyčistí
mezizubní prostor!

299,–

225,–

-25 %

včetně DPH

Akce se vztahuje na objednávky učiněné 25. dne daného měsíce nebo během následujících
dvou pracovních dní. Neváhejte a nakupujte kvalitní produkty za zvýhodněné ceny.

Pro další měsíce si proto vyznačte v kalendáři dny s „pětadvacítkou“ a sledujte naše
internetové stránky www.jps.cz nebo facebook www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky.
Pokud vám od nás nechodí nabídky e-mailem, zašlete nám informaci o tom, že máte
zájem na: objednavky@jps.cz a my vám je budeme rádi pravidelně posílat.

Zakoupíte-li alespoň jeden produkt (nebo libovolné množství) z „narozeninové
nabídky“ a doplníte objednávku o další výrobky do hodnoty minimálně 2500,obdržíte od nás zdarma navíc hezký dárek.
Objednávejte e-mailem na: objednavky@jps.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 111 577.
Sledujte nás na www.jps.cz a www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

