
GRATIS ONLINE
HANDS-ON TRAINING
INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL

Speciaal voor u heeft Kuraray Noritake Dental een extra service opgezet. Een gratis 
training met CLEARFIL™ composieten. CLEARFIL MAJESTY™ composieten zijn eenvoudig 
te verwerken. Door de unieke optische technologie en duidelijke procedure behaalt u, 
iedere keer weer, een uitstekend resultaat. Wilt u hier meer over leren? Schrijf u dan 
direct in voor de online hands-on training; deze is kosteloos en geheel vrijblijvend.
 
Na een korte online uitleg gaat u zelf aan de slag. In de speciale cursusbox, die u na 
inschrijving per post ontvangt, vindt u alle materialen voor de hands-on. Binnen 1 uur 
ervaart u wat CLEARFIL MAJESTY™ composiet voor u en uw patiënten kan betekenen.
 
Onderwerpen die aan bod komen: slim gebruik van kleuren, welke rol hebben flowables,  
in welke situaties dual-layeren, spelen met opaciteiten en polijsten.

HANDS-ON CURSUSBOX BESTAAT UIT: 
 

 CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 composieten,  
 diverse kleuren

 CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 flowable composiet
 CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universeel composiet
 CLEARFIL™ Twist Dia Polishers
 CLEARFIL™ Universal Bond Quick
 Model
 Mallen

2 JUNI

kuraraynoritake.eu/handson-denta 

INSCHRIJVEN? SCAN DE CODE OF GA NAAR 

DETAILS TRAINING: 
 
Datum: 2 juni 
Tijd: 19.00 uur
Duur: 60 minuten
Technical trainer:  
Olivier van Nieuwkerke  
(Kuraray Noritake Dental)



RESTAUREREN OP BASIS VAN OPACITEIT 
 
Restaureren alleen op basis van glazuur en dentine kleuren geeft vaak niet het juiste 
resultaat. Het is veel logischer om composieten op basis van opaciteit in te delen. Met de 
verschillende opaciteiten van CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 composiet creëer je elke keer 
weer een voorspelbaar succes prachtige esthetische resultaten.

FLOWABLE COMPOSIETEN 
 
De universele CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow is leverbaar 
in 3 verschillende vloeibaarheden. Het indicatiegebied 
is enorm uitgebreid ten opzichte van wat voorheen met 
een flowable mogelijk was. Restaureren, repareren en 
cementeren het kan allemaal.

UNIVERSAL COMPOSIET 
 
Hoeveel verschillende soorten composiet en kleuren heeft u nodig om in elke caviteitsklasse 
aantrekkelijke en duurzame restauraties te maken? Kies CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 
Universal en ervaar dat slechts enkele kleuren al voldoende zijn;

 1 kleur voor posterieure restauraties (U)
 2 kleuren voor anterieure restauraties (UL of UD)
 Kleurbepaling niet nodig

CLEARFIL MAJESTY™ 
COMPOSIETEN
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