חגיגת מבצעים במגה דנט
ספטמבר 2017
סרט צילום מבוגר
+
מעטפות לצילומים

219

סרט צילום ילדים
+
מדבקות לצילומים

190

245

 3חב' סקשן לבן
+
 3חב' מוצץ רוק

 ANIOSלחיטוי סקשן  5ל'
+
 ANIOSלחיטוי כלים  1ל'

359

399

59

הלבנה Opalescence
+
 10פלטות לסדי הלבנה

249

528

Single bond universal 3M
+
 100מיקרובראש

335

45

480

 ANIOSלחיטוי כלים  5ל'
+
 ANIOSלחיטוי סקשן  1ל'

215

295

דיסק סופטלקס 3M
+
 2מנדרלים לסופטלקס

365

טל09-8855626 :

182

199

מזרק אספירציה
+
מחט אלחוש Morita

105

145

ספירלות לווש צהוב
+
אורל טיפ צהוב

59

89

משחה לפוליש CORAL
+
 10מברשות לפוליש

76

89

קטק צם 3M
+
שפטולת ערבוב ממתכת

179

WWW.MEGADENT.CO.IL
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חגיגת מבצעים במגה דנט
ספטמבר 2017
מזרק שטיפה  100יח
+
מחט שטיפה  100יח'

Rc - prep
+
ספריי קור

150

99

176

סופטליינר GC
+
 5קופ' לאחסון תותבות

349

110

גרדיה קור GC
+
ספירלות ואורל טיפ GC

410

380

גליל סטרול  10ס"מ
+
סרט דבק לאוטוקלאב

139

445

חוט משי  3/4/5אפסים
+
מספריים כירורגיים

99

145

140

מחורר לסכר גומי
+
סכר גומי קרנברי

185

210

אימפלנט לינק לשתלים
+
ספירלות לאימפלנט לינק

179

210

המודנט
+
חוט סילטרקס 7/8/9

115

135

בקניית  7מבצעים ומעלה ממבצעי ספטמבר ניתן לממש את המבצעים:
סינר מפית
סגול/כחול
 ₪ 50בלבד!!!

סקיילר PDT
Montana jack
 ₪ 75בלבד!!!

עלית ווש
 ₪ 89בלבד!!!

נייר קופי בוש
 ₪ 69בלבד!!!

טל09-8855626 :

משקפי מגן
רגיל/כתום
 ₪ 20בלבד!!!

 IRMסט
 ₪ 99בלבד!!!

יוניפסט אקריל
אבקה  +נוזל
 ₪ 220בלבד!!!

כפפות ללא טלק
 ₪ 19.5בלבד!!!!

WWW.MEGADENT.CO.IL

חגיגת מבצעים במגה דנט
ספטמבר 2017
GC
מבצע חסר תקדים
קומפוזיט  G-AENIALבערכת הכרות הכוללת:
בונדינג G-PREMIO BOND
חומר קישור רב תכליתי מוקשה אור בבקבוק אחד .מתאים לכל סוגי
טכניקות הצריבה וניתן לשימוש הן לשחזורים ישירים והן למקרים של
תיקונים וטיפול ביתר רגישות

 3מזרקי קומפוזיט G-AENIAL
החומר האידיאלי לשחזורים אסתטיים ,חומר קל לשימוש ,בעל יכולת ליטוש
מצויינת ,אסתטי ,עמידות צבע לאורך זמן ,מבחר גוונים ,צמיגות נוחה
ואטימה בפני קרינה
 2מברשות EVE

מחיר מבצע 399

 ₪בלבד!!!

יוניפסט  3ערכה
אקריל לשחזורים זמניים אסתטיים בטכנולוגיה ייחודית לציפוי פני השטח.
בעזרתה השחזור הופך להיות חזק ועמיד לאורך זמן .משמש לשיקום זמני
על גבי שתלים ,שחזור חניכיים ,גשרים זמניים ,כתרים זמניים ותיקון
תותבות.
הערכה כוללת:
יוניפסט נוזל ) 42מ"ל(
יוניפסט אבקה  35) A2גרם(
יוניפסט אבקה  35) A3גרם(

מחיר מבצע  ₪ 299בלבד!!!  +קבל פרייזר מתנה

