
Making People Smile

De hoog-
presterende 
uithardingslamp 

Aanbiedingen 
voor tandartsen

Bluephase® PowerCure 
is uw persoonlijke en 
intelligente assistent voor 
lichtuitharding. Het 
detecteert bewegingen 
tijdens het polymeriseren 
en helpt u betrouwbare 
uithardingsresultaten te 
bereiken. 

1 maart 2021  
t/m 31 juli 2021



***  Uitsluitend te bestellen bij een Ivoclar Vivadent vertegenwoordiger. Producten 
worden rechstreeks door uw dentale depot geleverd

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. 
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. 
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. 
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank, 
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut  (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur),  
om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.  
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, 
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

BESPAAR

34%
Pakketprijs

3.000,- EUR

Voorbeeld: 
Tetric Line

Koop Ivoclar Vivadent  
            composieten 
            t.w.v. 3.000 EUR***  
            (op basis van de adviesprijs)

inclusief    Bluephase PowerCure ,   
100–240 V  
667092  (Adviesprijs  1.580,00 EUR)

Stap nu over naar 
Ivoclar Vivadent‘s  
snelste uithardingslamp
Bent u op zoek naar efficiëntie in uw dagelijkse werk?
Stap dan nu over naar de Bluephase® PowerCure met de 3s Modus.  Door het  
ééncomponent adhesief, Adhese Universal en de composieten, Tetric PowerFill  
en Tetric PowerFlow, uit te harden met een lichtintensiteit van 3,000 mW/cm2 
merkt u meteen dat de uithardingstijd aanzienlijk wordt verminderd. Tegelijkertijd 
blijft u de gebruikelijke esthetische resultaten van hoge kwaliteit bereiken.



*Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent      ** Order verwerking enkel via dentale depot

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. 
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. 
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. 
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank, 
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut  (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur),  
om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.  
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, 
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

BESPAAR 
16%

BESPAAR 
25%

PAKKETPRIJS
105,90 EUR

Tetric Prime 
Starter Kit **

Cavifils

Inhoud:

10 x  Tetric Prime Cavifil A2,  0,25 g 
10 x  Tetric Prime Cavifil A3,  0,25 g 
   1 x  Cavifil Injector 
   1 x  Tetric Prime  shade guide

709578 

Tetric Prime 
Starter Bundle
Spuiten

Inhoud:

   1 x  Tetric Prime  Refill A2,  3 g 
          706608  (Adviesprijs 52,95 EUR)

   1 x  Tetric Prime  Refill A3,  3 g 
          706609  (Adviesprijs 52,95 EUR)

   1 x  Tetric Prime  shade guide * 
          709578  (Adviesprijs 19,45 EUR)

Vergeleken met de totale adviesprijs 
van alle individuele producten  

in de Starter Kit

745238   
(Adviesprijs 103,00 EUR)

Tetric® Prime   
Starter bundels



** Order verwerking enkel via dentale depot

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. 
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. 
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. 
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank, 
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut  (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur),  
om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.  
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, 
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

BESPAAR 
21%

Vergeleken met de totale adviesprijs 
van alle individuele producten  

in de System Kit

Vergeleken met de totale 
adviesprijs van alle individuele 

producten in de System Kit

BESPAAR 
20%

Tetric PowerFill 
System Kit **

mixed

Inhoud:

20 x  Tetric PowerFill Cavifils,  0,2 g 
   1 x  Tetric PowerFlow spuit,  2 g 
   1 x  Adhese Universal  VivaPen,  2 ml
30 x  VivaPen snap-on cannulas

Tetric PowerFill 
System Kit **

spuiten

Inhoud:

   1 x  Tetric PowerFill spuit  3 g 
   1 x  Tetric PowerFlow spuit  2 g 
   1 x  Adhese Universal  VivaPen,  2 ml
30 x  VivaPen snap-on cannulas

692421   

692419   

Tijdelijke adviesprijs
143,30 EUR

Tijdelijke adviesprijs
124,70 EUR

Tetric® PowerFill   
Voordelige bundels



ivoclarvivadent.nl

Plan nu een Lunch & Learn in uw 
praktijk en maak kennis met onze  
efficiënte esthetische workflow!

Graag informeert Ivoclar Vivadent u, op  
locatie, vrijblijvend tijdens uw pauze over de 
kenmerken van Ivoclar Vivadent vulmaterialen,                     
gecombineerd met aanvullende producten voor 
een efficiënte en gegarandeerde workflow in uw 
tandartspraktijk, inclusief technische data,  
leveringsvorm(en) en de manier van verwerking.  
Dit wordt verder verduidelijkt en toegelicht  
tijdens een hands-on training.

Uw lunch wordt geheel verzorgd door  
Ivoclar Vivadent. 

Deze cursus wordt georganiseerd in  
samenwerking met uw tandartspraktijk!

Heeft u interesse in een Lunch & Learn?

Neem dan contact op met 
Sales Supervisor Benelux 
Willem Schuizeman 
T: +31 (0)6 53 919 608 
E: Willem.Schuizeman@ivoclarvivadent.com

Lunch & Learn
Bespaar tijd en kosten!



Volg ons via
Ivoclar Vivadent Benelux

Manufacturer, Sales & Distribution

Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan 
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

ivoclarvivadent.nl

Marketing & Sales Support Office

Ivoclar Vivadent B.V. 
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp 
The Netherlands
Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04


