
Making People Smile

De workfl ow
voor directe 
restauraties

Aanbiedingen 
voor 
tanda� sen

Al onze producten
voor het vervaardigen van 
directe restauraties zijn 
optimaal op elkaar 
afgestemd. Kies daarom 
voor deze e� iciënte 
workfl ow in uw praktijk 
zonder in te boeten aan 
kwaliteit.

Geldig van 1 september 2021 
t/m 31 december 2021



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent.  

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

16%
Pakketprijs
EUR 337,00

75553

2 x     Variolink Esthetic DC  Refi ll,  
9 g,  kleur naar keuze

        (adviesprijs per verpakking: EUR 168,50)

1 x     Adhese Universal DC  Single Dose Refi ll,  
25x 0,1 g,  maat Regular of Endo *
(adviesprijs per verpakking: EUR 64,50)

Variolink® universeel 
toepasbaar



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

17%

                              Pakketprijs  EUR 291,00

Pakketprijs  EUR 296,70

                           Pakketprijs  EUR 264,75

                        Pakketprijs  EUR 270,00

BESPAAR

15%

75575

3 x     Tetric Prime  Refi ll,  20x 0,25 g,     
kleuren A1, A2, A3 of A3.5
(adviesprijs per verpakking: EUR 97,00)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (adviesprijs per verpakking: EUR 52,80)

5 x     Tetric Prime  Refi ll,  3 g,
kleuren A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4, 
B1, B2, C2, T of Bleach L
(adviesprijs per verpakking: EUR 54,00)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (adviesprijs per verpakking:  EUR 52,80)

3 x     Tetric Prime  Refi ll,  20x 0,25 g,   
kleuren A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4, 
B1, B2, C2, T of Bleach L
(adviesprijs per verpakking: EUR 98,90)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (adviesprijs per verpakking: EUR 52,80)

75576

5 x     Tetric Prime  Refi ll,  3 g,  
kleuren A1, A2, A3 of A3.5
(adviesprijs per verpakking: EUR 52,95)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (adviesprijs per verpakking: EUR 52,80)

Ga voor een superieur resultaat van Tetric Prime met het één-staps polijstsysteem OptraGloss. 
Probeer het uit en ove� uig u zelf!

Tetric® Prime 
Voordeelpakket



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

16%
Pakketprijs

EUR 1.225,00

75558

1 x     Bluephase G4,  kleur naar keuze 
100–240 V
 691268 pink, 691254 blue, 691258 grey of 691261, 
(adviesprijs per verpakking:  EUR 1.225,00)

1 x     Skyce Intro Package *

559320  (adviesprijs per verpakking:  EUR 149,50)

1 x     OptraGate  Small Asso� ment,  
20 x  blue  +  20 x  pink *

669088  (adviesprijs:  EUR 78,45)

Creëer een sprankelende 
glimlach



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

19%
Adviesprijs
EUR 97,35
Pakketprijs
EUR 78,45

75555

1 x     OptraGate  Small Asso� ment,  
20 x  blue  +  20 x  pink
669088  (adviesprijs:  EUR 78,45)

1 x     Proxyt,  80 g tube naar keuze *

701470 fi ne,  701471 medium, 
701472 medium fl uoride vrij of  701473 coarse

(adviesprijs per verpakking:  EUR 18,90)

Voor een efficiënte
reiniging van de tanden



Making People Smile

Geldig van 1 september 2021 
t/m 31 december 2021

CAD/CAM
aanbiedingen 

Alles wat u nodig
hee�  voor 
indirecte
restauraties



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent.                  1 CEREC/inLab is geen geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent.

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

18%
Pakketprijs

EUR 744,00

75570

6 x     Tetric CAD for CEREC/inLab1, 
5 stuks,  C14,  kleur en translucentie naar keuze

        (adviesprijs per verpakking: EUR 124,00)

1 x     Variolink Esthetic DC  Refi ll,  
9 g,  kleur naar keuze *

        (adviesprijs per verpakking: EUR 168,50)

De ideale partner
voor sterke bonding



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent.                  1 CEREC/inLab is geen geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent.

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

19%
Pakketprijs

EUR 534,00

75568

6 x     IPS Empress CAD Multi
for CEREC/inLab1,  
5 stuks, kleur/maat naar keuze

        (adviesprijs per verpakking: EUR 89,00)

1 x     Monobond Etch & Prime  Refi ll,  5 g *

673026  (adviesprijs per verpakking: EUR 128,00)

Efficiëntie 
gecombineerd met
esthetiek



Making People Smile

Verzorging
van tanden 
en restauraties

Geldig van 1 september 2021 
t/m 31 december 2021

Aanbiedingen 
voor tanda� sen en 
mondhygiënisten

Proxyt®

zorgt voor een e� iciënte reiniging 
voor optimaal resultaat.



Probeer het 
zonder risico
Als u niet tevreden bent met het 
product, kunt u het pakket retourneren 
binnen 30 dagen na aankoop.*** 
U ontvangt dan uw volledige 
aankoopbedrag terug.

***  Afhandeling van retourzendingen via Ivoclar Vivadent sales representatives of via o� iciële dentale depots.

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

Bestel 
zonder risico:

100% 
tevreden
of geld terug!

75565

1 x     Proxyt  Single Dose,  
200 stuks.
703250 fi ne  of  703252 coarse

(adviesprijs per verpakking:  EUR 41,50)

Proxyt® Single Dose  –
Probeer het nu uit



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

22%
Adviesprijs

EUR 172,60
Pakketprijs

EUR 134,80

75625

2 x     Proxyt,  80 g tube naar keuze *

701470 fi ne,  701471 medium, 
701472 medium fl uoride vrij of 701473 coarse

(adviesprijs per verpakking:  EUR 18,90)

2 x     Fluor Protector S  Refi ll,  7 g
639520  (adviesprijs per verpakking:  EUR 67,40)

Verzorging met fluoride



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

17%
Pakketprijs
EUR 118,65

75554

1 x     Helioseal F Plus  Cavifi l Refi ll,  
50 x  0,1 g
686771  (adviesprijs per verpakking:  EUR 99,75)

1 x     Proxyt,  80 g tube naar keuze
701470 fi ne,  701471 medium, 
701472 medium fl uoride gratis of  701473 coarse

(adviesprijs per verpakking:  EUR 18,90)

2 x     Fluor Protector Gel,  20 g *

628437  (adviesprijs per verpakking:  EUR 11,80)

Cariëspreventie 



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

20%
Pakketprijs

EUR 125,50

75560

1 x     Cervitec Plus  
Single Dose Asso� ment,  20 x  0,25 g
602271  (adviesprijs per verpakking:  EUR 125,50)

2 x     Cervitec Gel,  20 g *

683125  (adviesprijs per verpakking:  EUR 9,20)

1 x     Cervitec Liquid,  300 ml *

707246  (adviesprijs per verpakking:  EUR 12,90)

Directe bescherming -
verminderd risico



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

18%
Adviesprijs
EUR 153,10
Pakketprijs

EUR 125,50

75624

1 x     Cervitec F  Refi ll,  7 g
665502  (adviesprijs:  EUR 125,50)

3 x     Cervitec Gel,  20 g *

683125  (adviesprijs per verpakking:  EUR 9,20)

Cervitec F & Cervitec Gel 
pakketvoordeel



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

22%
Pakketprijs

EUR 185,50

75557

1 x     Fluor Protector  Refi ll,  50 x  1 ml
533293  (adviesprijs per verpakking:  EUR 185,50)

1 x     Tetric Prime  Refi ll,  3 g *

706607 A1,   706608 A2,   706609 A3,   706610 A3.5

(adviesprijs per verpakking:  EUR 52,95)

Esthetische vullingen 
en directe bescherming


