
Package Deals
Geldig van 01-03-2023 tot en met 30-06-2023



Koop 3 x3 x G-aenial A’CHORD (spuit of unitips ) 
aan promoprijs van 49,00 euro per stuk
en koop de everX Flow (Bulk of Dentin)

aan 1 euro (waarde : 63,20 euro).

PACKAGE DEAL PD0163 Tot 39% korting

Package Deal G-aenial A’CHORD + everX Flow

Koop 3 x3 x everX Flow (Bulk of Dentin)
aan promoprijs van 54,50 euro per stuk 
(waarde: 63,20 euro per stuk) en koop de 

G-aenial Universal Injectable (spuit of unitip)
aan 1 euro.

PACKAGE DEAL PD0164

Package Deal everX Flow + G-aenial Universal Injectable

Koop 3 x3 x G-CEM ONE Single refill 
(1 x G-CEM ONE Syringe 4,6 g, 8 x GC Automix Tip Regular, 

2 x GC Automix Endo Tip) en/of 
G-CEM ONE Twin refill  (2 x G-CEM ONE Syringe 4,6 g, 

15 x GC Automix Tip Regular, 5 x GC Automix Endo Tip) 
en/of G-CEM ONE Value refill

(8 x G-CEM ONE Syringe 4,6 g, 60 x GC Automix Tip Regular, 
20 x GC Automix Endo Tip)
naar keuze aan promoprijs

en koop de G-CEM ONE Single refill 
aan 1 euro (waarde : 64,20 euro).

PACKAGE DEAL PD0165 40% korting

Package Deal G-CEM ONE

Package Deals geldig van 01-03-2023 tot en met 30-06-2023
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+

+

Tot 34% korting



 Koop 3 x3 x G-Premio Bond Bottle (5 ml) aan 
een promoprijs van 61,50 euro per stuk 

(waarde : 103,30 euro) en koop de 
G-aenial Universal Injectable (spuit of unitip)

aan 1 euro.

PACKAGE DEAL PD0166 Tot 50% korting

Package Deal G-Premio Bond + G-aenial Universal Injectable

 Koop 1 x1 x G2-Bond Universal Bottle Kit 
(1-PRIMER Bottle 5 ml, 2-BOND Bottle 5 ml, 

2 x Bottle cover, 20 x doseerschaal, 50 x applicator) 
aan een promoprijs van 95,00 euro 

(waarde : 149,10 euro) en koop de
G-aenial Universal Injectable (spuit of unitip)

aan 1 euro.

PACKAGE DEAL PD0167 Tot 54% korting

Package Deal G2-Bond Universal + G-aenial Universal Injectable

Package Deals geldig van 01-03-2023 tot en met 30-06-2023

 Koop 2 x2 x 50 caps EQUIA Forte HT naar keuze 
aan een promoprijs van 109,50 euro per stuk 

(waarde : 172,70 euro) en koop de
GC Capsule Applier III aan 1 euro

(waarde :  70,20)

PACKAGE DEAL PD0168 Tot 47% korting

Package Deal EQUIA Forte HT + GC Capsule Applier III
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Doe uw voordeel en bestel “Package Deals” !Doe uw voordeel en bestel “Package Deals” !
Bestel onze “Package Deals” direct via de webshop en doe meteen uw voordeel ! Bespaar vele euros.



Package Deals geldig van 01-03-2023 tot en met 30-06-2023

 Koop 1 x1 x EQUIA Forte HT Clinic Pack
(200 capsules + 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml)

naar keuze aan een promoprijs van 425,00 euro 
(waarde : 570,20 euro) en koop de

GC Capsule Applier III aan 1 euro (waarde :  70,20) +
GC Silvermix aan 1 euro (waarde :  352,20) 

PACKAGE DEAL PD0169 Tot 56% korting

Package TOPDeal EQUIA Forte HT Clinic Pack

Koop 5 x5 x GC glasionomeer product
aan promoprijs

en koop 1 x GC glasionomeer product 
naar keuze aan 1 euro 

PACKAGE DEAL PD0170 Tot 51% korting

+

+

Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Foto’s zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie - en verzendkosten 
aangerekend. Promoties geldig van 01/03/2023 tot 30/06/2023 en zolang de voorraad strekt.  
Acties niet cumuleerbaar met andere promoties. 

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

Package TOPDeal glasionomeer : 5 + 1

G-ænial A’CHORD leent zich als universeel penseelbaar composiet 
uitstekend voor het toepassen van de cusp by cusp techniek

Eindresultaat

Uw pauze, middag of avond goed besteden ? Kies dan voor een hands-on training van GC en Denta 
waarin kwaliteit en vakmanschap voorop staan. Onze aanpak is sterk gericht op uw eigen werkpraktijk.

De trainingen gaan door op het door u gekozen moment in uw praktijk en zijn gratis.

Penseeltechniek met composiet: cusp-by-cusp,  eenvoudig verkrijgen van een voorspelbare 
posterieure restauratie met een glasvezel versterkte kern. GC ontwikkelde deze nieuwe workshop om 
precieze occlusale anatomie te bereiken op een voorspelbare en controleerbare modelleertechniek, de 
cusp-by-cusp techniek genaamd. Bij deze techniek wordt knobbel voor knobbel de occlusale caviteit in 
het posterieure gebitselement gerestaureerd met G-ænial A’CHORD met behulp van de penseeltechniek.
Als basis voor de sterkst realiseerbare restauratie wordt everX Flow toegepast. 
Een breuk in composietrestauraties is vaak de hoofdoorzaak van mislukking en pulpaschade. 
De glasvezels in everX Flow werken preventief tegen breukvorming en blokkeren de voortgang 
van een breuk in de restauratie.

Leerdoelen van deze korte workshop
- het zich eigen maken van een eenvoudig polijstsysteem
-  het zich eigen maken van de penseeltechniek
-  toepassen van de cusp-by-cusp techniek in de posterieure zone
-  kennismaken en toepassen van glasvezel versterkt composiet voor grote restauraties (everX Flow)
- tips & tricks

Wenst u meer informatie of een afspraak: marketing@denta.be of 03 450 93 20

everX Flow kent een perfecte thixotropie voor een 
gemakkelijke plaatsing en een goede aanpassing


