חגיגת מבצעים ומתנות
אוגוסט במגה דנט
בקנייה בסך  ₪ *2000קבל
סיאסטה – מגבת חוף עגולה ,דוחת חול ומתייבשת במהירות

* מותנה בקנייה חד פעמית בסכום הנקוב לפני מע"מ
* לא כולל תחליפי עצם ושתלים * עד גמר המלאי

בקנייה בסך  ₪ *3500קבל
שובר  – EXTRA FUNשובר המקנה כניסה זוגית לפארקי מים,
שמורות טבע ,מוזיאונים ושלל אטרקציות בכל הארץ
* מותנה בקנייה חד פעמית בסכום הנקוב לפני מע"מ
* לא כולל תחליפי עצם ושתלים * עד גמר המלאי

מבחר לוקסטורים

מזרק אספירציה

במחיר הכרות

מתקפל

299
 3יח' ומעלה
 259ליח'
 +קבל שמן
לשימון כלי יד מתנה

₪ 299
+
קבל שמן
לשימון כלי יד מתנה

חגיגת מבצעים ומתנות
אוגוסט במגה דנט
מתקן לנייר ניגוב ידיים

מתקן סבון ידיים נוזלי

מעוצב גוון שחור/לבן

מעוצב גוון שחור/לבן

199

159

מתקן לכפפות

3

קבל קרטון צץ רץ

קבל סבון אנטיספטי

"מיטל"  2500דף

 1 ANIOSליטר מתנה

99

139

לבן ורך מתנה

כפפות ללא טלק

כפפות ניטריל

בקניית  2קרטונים

Abena /Puresheild

Chemax

כפפות מכל סוג
קבל מתקן לכפפות

22.9

21.5

24.9

22.5

ב ₪ 45 -בלבד

חומרי חיטוי הטובים בעולם מבית ANIOS
נוזל לחיטוי כלי יד  1ל'
₪ 99

נוזל לחיטוי סקשן  1ל'
₪ 99

נוזל לחיטוי מקדחים  2ל'

₪ 159

השני ב!!!! 50% -
סינר מפית

סינר פיצה

 / EURONDAת .איטליה
במגוון צבעים

 200 / ABENAיח'

89

69

בקניית  2קרטונים קבל
 100מוצצי רוק
צבעוניים מתנה

49
 1 + 2מתנה

מחיר נטו ליח' 32

ספריי לשימון טורבינה
W&H

99

 2יח' ב165 -

חגיגת מבצעים ומתנות
אוגוסט במגה דנט
ווש אקספרס ידני

Rely X U200

קומפוזיט אוניברסלי

מהיר/רגיל

קליקר  8.5גרם

Z550

להדבקה קבועה

68
1+5

מחיר נטו ליח' 56
2

פאטי עלית
+

כפות מידה ) 12יח'(

499

450

ג'ל פלואור
+
כפות פלואור
+
 20מברשות לפוליש
150

620

179

 3קומפוזיט ג'ניאל
+
בונדינג PREMIO BOND

439

חוטי תפירה בבית ASSUTE
משי  3/4/5אפסים

69

מקדח כירורגי זכריה
קצר/ארוך

78
 1 + 3מתנה
מחיר נטו למקדח19.5 :

417

בקניית 4
חוטים
קבל
מספריים
כירורגיים
מתנה

נמס  3/4/5אפסים

94

 2סרט צילום מבוגר
+
פיקסר  +דוולופר

 2יח' ב140 -

פוגי 1
+
אקריל יוניפסט

599

119

חדש!!!
סכר גומי
5*5 / 6*6
79

560

143

379
אמלגם SDI
מנה 2

סט כירורגי קטן

22

25
בקניית  20יח' קבל
פרוב  PDTמתנה

מעטפות לפלטות
פוספוריות
מתאים לכל סוגי הפלטות

 500יח'

180

159

250

