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Especial Aniversário

40 anos de produtos da mais alta qualidade VOCO –
fiabilidade e inovação

Vis Calor
Vis Calor bulk
Os Primeiros compósitos a nível mundial
com a tecnologia de termoviscosos

… fluir

… aquecer

… esculpir

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Material inovador
Ao ser aquecido, o material torna-se
fluido para a aplicação e, logo de
seguida, já pode ser esculpido
(tecnologia de termoviscosos)

NOVO

• Economia de tempo
Restaurações diretas eficientes,
com apenas um material
• Aplicação simples
Aplicação sem bolhas devido à
cânula fina e longa

VisCalor® bulk

VisCalor®

Compósito bulk-fill termoviscoso

Compósito universal termoviscoso
REF 6106

Set VisCalor Dispenser,
Caps 80 × 0,25 g (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3,16 × A3.5),
escala de cores, VisCalor
Dispenser
Desconto**

40 %
REF 6108

Set + adesivo, Caps 80 × 0,25 g
(16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5,
16 × OA2, 16 × Incisais),
escala de cores, Futurabond U
SingleDose 20 un.

REF 6107

Set Caps Warmer,
Caps 80 × 0,25 g (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5),
escala de cores, Caps Warmer

REF 6062

Set Dispenser, Caps 80 × 0,25 g
(16 × universal, 16 × A1,
16 × A2, 32 × A3),
VisCalor Dispenser

Desconto**

36 %

Desconto**

40 %
REF 6063

Set Caps Warmer
Caps 80 × 0,25 g (16 ×
universal, 16 × A1, 16 × A2,
32 × A3), Caps Warmer

Desconto**

Desconto**

20 %

36 %

Veja outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

A minha restauração:
Biocompatível,
naturalmente!

Admira® Fusion
• O primeiro material de restauração
do mundo exclusivamente à base de
cerâmica
• A menor contração de polimerização
e uma tensão de contração
particularmente baixa em relação
a todos os outros compósitos de
restauração convencionais
• Inerte, ou seja, altamente
biocompatível e extremamente
resistente a alterações de cor

Admira® Fusion

Admira® Fusion Flow

Condensável

Fluido

REF 2750

REF 2780

Set + adesivo
Seringa 5 × 3 g
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra), escala
de cores + Futurabond U
SingleDose 20 un.
Set + adesivo
Caps 75 × 0,2 g (15 × cada
cor: A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra), escala
de cores + Futurabond U
SingleDose 20 un.

REF 2816

Set de seringas 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
escala de cores, acessórios

Admira® Fusion x-tra
Material bulk fill condensável
REF 2810

Seringa 3 g universal

REF 2811

Caps 15 × 0,2 g universal

4+1*

Desconto

30 %
Seringa 2 × 2 g, várias cores1

4+1*

Desconto

30 %

Admira® Fusion x-base

B

1Veja outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.
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Caps 15 × 0,2 g1

Material fluido para bases
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REF 2812
2836

Spritze 52 ×× 22 gg universal
Seringa
universal

4+1*

“GrandioSO convenceu-me
pela sua semelhança com

os tecidos dentários!”
Dr. H. Gräber, Munich, Alemanha

O nosso compósito de alta performance.
Este material de restauração marca pontos
com propriedades que se assemelham às do
dente natural, ao mesmo tempo que é de fácil
utilização e possui uma estética natural.

REF 2600

Set seringa 5 × 4 g (A2, A3, A3.5,
GA3.25, GA5), escala de cores
Desconto**

30 %
REF 2640

• Material de restauração universal nano-híbrido
• Excelentes propriedades físicas
Altíssimo conteúdo de carga,
superior a 89 % p/p
• Universal
Atende aos mais elevados
requisitos restauradores na
região anterior e posterior –
aplicação universal

Set Caps 80 × 0,25 g
(16 × cada cor: A2, A3, A3.5,
GA3.25, GA5), escala de cores

Seringa 4 g / Caps 16 × 0,25 g1

Light Flow

Flow

Heavy Flow

Flowables
Conte com bons fluidos!

Grandio®SO Light Flow

REF 2585

• Material de restauração nano-híbrido,
fluido – baixa viscosidade
• Aplicação altamente precisa graças à
cânula extrafina, sendo assim ideal
para pequenas cavidades e zonas de
difícil acesso

Grandio®SO Flow

Desconto**

32 %
Seringa 2 × 2 g1

REF 2720

• Material de restauração nano-híbrido,
fluido e universal – viscosidade média
• Excelente fluidez, uso universal e
aplicação precisa

Grandio®SO Heavy Flow
• Material de restauração nano-híbrido
fluido, universal – alta viscosidade
• Maior viscosidade, ou seja, não escorre e
é de uso universal
1Veja

outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

Set seringa 5 × 2 g (A1, A2, A3,
A3.5, WO), escala de cores,
acessórios

Set seringa 5 × 2 g (A1, A2, A3,
A3.5, WO), escala de cores,
acessórios

Desconto**

32 %
Seringa 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

REF 2680

Set seringa 5 × 2 g (A2, A3,
A3.5, WO, GA5), escala de cores,
acessórios

Desconto**

32 %
Seringa 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

Adesivo universal – a escolha é sua!
Um Bond para qualquer caso. Com o Futurabond U, o único adesivo universal, de polimerização dual e em
apresentação de aplicação única, perseguimos uma clara missão: disponibilizar-lhe um adesivo que ofereça
exclusivamente vantagens e fiabilidade e que torne dispensável qualquer outro sistema adesivo no seu consultório.

Futurabond® U
• Adesivo universal de polimerização dual
• Um bond para todos os casos! Dispensa
o uso de qualquer outro adesivo no
consultório!
• Autocondicionamento, condicionamento
seletivo ou condicionamento total –
a escolha é sua

REF 1571

SingleDose 50 un., acessórios

REF 1572

SingleDose 200 un., acessórios
Desconto**

12 %

• Extraordinária variedade de aplicações

Autocondicionamento

Condicionamento seletivo

Condicionamento total

A cada gota uma vantagem! O adesivo universal certo para qualquer situação.

Futurabond® M+
• Adesivo de uso universal
• Pode ser aplicado com ou sem
condicionamento de ácido fosfórico
• Excelente para restaurações diretas
ou indiretas
• Adesão segura a diversos materiais,
como metais, óxido de alumínio, óxido
de zircónio e cerâmica de silicato, sem
aplicação adicional de primer

REF 1515

Frasco 5 ml, acessórios

REF 1516

Frasco 3 × 5 ml
Desconto**

15 %

O Futurabond DC é o eficaz e popular adesivo autocondicionante para utilização
com todos os materiais de restauração fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis ou
de polimerização dual – para uma adesão forte e duradoura!

Futurabond® DC
• Adesivo autocondicionante, de polimerização
dual e reforçado com nanopartículas

REF 1164

SingleDose 50 un., acessórios

REF 1165

SingleDose 200 un., acessórios

• Polimeriza quimicamente em áreas
inacessíveis à luz de polimerização
• Futurabond DC atinge as mesmas
propriedades adesivas que os preparados
de ataque ácido total, sem prévio
condicionamento dos tecidos dentários
• Tolerante à humidade

Desconto**

11 %

Grandio – o nano-híbrido clássico
Com o lançamento de Grandio em 2003, a VOCO estabeleceu novos paradigmas enquanto primeiro fabricante, a nível
mundial, a oferecer uma nova geração de compósitos nano-híbridos. Consagrado em todos os continentes em milhões
de aplicações, Grandio é hoje considerado o nanocompósito de primeira escolha! A inovadora nanotecnologia faz de
Grandio um compósito de alto desempenho, sempre notável pelas suas qualidades físicas e suas excelentes propriedades de manipulação – onde quer que seja.

Grandio®
• Consistência ideal e fácil manuseamento

REF 1800

• Módulo de elasticidade semelhante ao
da estrutura dentária

Set seringa 5 × 4 g (A1, A2,
A3, A3.5, B2), escala de cores
Desconto**

17 %

• Alta resistência à abrasão e às forças
mastigatórias
• Elevada biocompatibilidade graças à
diminuta fração de matriz de resina

REF 1830

Set Caps 50 × 0,25 g
(10 × cada cor: A1, A2, A3,
A3.5, B2), escala de cores
Desconto**

14 %

Veja outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

Situação inicial

Preparo e base cavitária Grandio Flow

Restauração com Grandio concluída

Fonte: Dr. Marcelo Balsamo

Grandio Flow – compósito fluido inigualável
Seja para restaurações minimamente invasivas e selagens de fissuras ampliadas, seja para a reparação de facetas –
Grandio Flow permite usufruir de todas as vantagens do Grandio também na versão fluida. Graças à sua avançada
tecnologia, Grandio Flow está muito à frente dos compósitos fluidos convencionais: a fração da sua matriz de resina
chega a ser no máximo de 50%, ou seja, é menor que a dos materiais fluidos convencionais. Esta característica é
responsável por excelentes resultados em termos de dureza de superfície e resistência à abrasão.

Grandio® Flow

REF 1860

• Ótima fluidez
• Conteúdo de carga: 80 % p/p

Set seringa 8 × 2 g
(A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5,
B2, OA2), escala de cores,
acessórios
Desconto**

• Correspondência exata às cores de
Grandio

25 %

• Excelentes propriedades de
molhamento

Veja outras apresentações e cores individuais
em www.voco.dental ou no catálogo geral.

Compósito fluido convencional: zonas sem
partículas de carga

Grandio Flow: preenchido com nanopartículas de
carga

Amaris – para resultados brilhantes
Naturalmente simples, simplesmente bonito! Quando o caso requer a mais alta estética, recomendamos o Amaris.
O que este compósito de primeira classe tem de especial: o sistema oferece-lhe grande flexibilidade na definição
das cores, pois os dois passos de trabalho envolvidos permitem alterar a cor continuamente – ainda durante a
estratificação! Dessa forma, a obtenção de um resultado altamente estético não depende apenas da cor selecionada
inicialmente.

Amaris®
• Propriedades ideais para o polimento,
resistência à abrasão, brilho estável

REF 1949

• Dois simples passos, baixo dispêndio de
material
• Estratificação idêntica à natural

Kit de iniciação Caps 32 ×
0,25 g (4 × cada cor: O1, O2,
O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris
Flow seringa 2 × 1,8 g (HT, HO),
escala de cores, acessórios

• Cobre todo o espetro de cores dentárias
através da combinação de apenas oito
componentes

REF 1930

Set seringa 8 × 4 g (O1, O2,
O3, O4, O5, TL, TN, TD),
Amaris Flow seringa
2 × 1,8 g (HT, HO),
escala de cores, acessórios

Desconto**

Desconto**

20 %

27 %
Veja outras apresentações e cores individuais
em www.voco.dental ou no catálogo geral.

Aplicação do Amaris TL para a reconstrução do
esmalte palatino

Escultura com o Amaris O1; conformação natural
dos mamelões com o Amaris Flow HO

Restauração anterior concluída

Fonte: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brasil

x-tra fil: amálgama – não, obrigado!
Todo o dentista sabe que os pacientes desejam restaurações sem amálgama, porém a preço amálgama. O x-tra fil
foi concebido especificamente para a dentisteria básica em dentes posteriores (restaurações de classe I e classe II)
e a reconstrução de núcleos. Graças ao curto tempo de fotopolimerização do material, de apenas 10 segundos, e à
possibilidade de aplicar incrementos de até 4 mm num só passo, dentistas e pacientes beneficiam de um tratamento
muito rápido.

x-tra fil®
• Fotopolimerizável em camadas de 4 mm
• Apenas 10 s de tempo de
fotopolimerização
• Cor universal

Mais de

13

REF 1739

Seringa 10 × 5 g

milhões

Desconto**

14 %

em
urações
de resta undo!2
m
todo o
REF 1740

Seringa 5 g

REF 1741

Caps 20 × 0,25 g

• Tempo de trabalho reduzido, especialmente
em combinação com qualquer adesivo
Futurabond em SingleDose

2baseado

nos resultados de venda

Fácil
aplicação no
sulco

A simplicidade numa cápsula
VOCO Retraction Paste
• Pasta de Retração para alargamento temporário e
secagem do sulco gengival

REF 1012

Caps 25 × 0,3 g

REF 1013

Caps 100 × 0,3 g

• Ponta fina e flexível – aplicação fácil e
precisa no sulco
• Viscosity Change – a consistência da pasta muda
durante a aplicação, mediante mais ou menos
pressão exercida

Desconto**
Desconto*

25 %

• Boa visibilidade – contraste com a gengiva

Impressionantemente
preciso!
Para confecionar uma peça protética com adaptação precisa, é necessário
um material que contribua para um procedimento de impressão ideal –
desde o início até ao vazamento do gesso. Esta concepção facilitadora foi
colocada em prática com o V-Posil

Set inicial Putty Fast / Light Fast
REF 2991
Putty Fast
Light Fast

Cartucho 2 × 380 ml
Cartucho 2 × 50 ml

Set inicial Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Cartucho 2 × 380 ml
Light Fast
Cartucho 2 × 50 ml
Set inicial Mono Fast / Light Fast
REF 2987
Mono Fast
Light Fast

Cartucho 2 × 380 ml
Cartucho 2 × 50 ml
Desconto**

®

V-Posil

15 %

• Material de impressão de alta precisão,
polivinil siloxano
• Silicone de adição altamente hidrófilo,
para uma máxima precisão
• Longo tempo de trabalho e, ao mesmo
tempo, curto tempo de presa intraoral
• Elevada resistência à rutura e grande
capacidade de recuperação elástica o que
confere uma maior segurança durante e após
a retirada de boca
• Bom comportamento hidrófilo mesmo depois
de ganhar presa, permitindo vazar a impressão e confecionar a prótese com exatidão

Set inicial Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Pote 2 × 450 ml
Cartucho 2 × 50 ml

Set inicial Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904
Putty Soft Fast
Light Fast

Pote 2 × 450 ml
Cartucho 2 × 50 ml
Desconto**

15 %

Bases cavitárias para o dia-a-dia
Uma boa base cavitária é fundamental para o sucesso de qualquer restauração. Quer se trate de uma proteção
pulpar direta, indireta ou fotopolimerizável: com as nossas bases cavitárias, tem à sua escolha o material mais
adequado a cada situação.

Ionoseal®
• Ionómero de vidro com compósito para
bases cavitárias, fotopolimerizável

REF 1326

Seringa 3 × 2,5 g, acessórios

• Material monocomponente pronto a usar
• Poupa tempo: fotopolimeriza dentro de
segundos
• Aplicação rápida e higiénica

Cavidade preparada

Aplicação direta do Ionoseal

Base cavitária concluída

Restauração definitiva

Fonte: Dr. Marcelo Balsamo

Calcicur®
• Pasta de hidróxido de cálcio,
pronta a aplicar

REF 1096

Seringa 3 × 2,5 g, acessórios
Desconto**

• Indicado para uso sob todas as bases
cavitárias e materiais de restauração

11 %

• Pronto a usar
• Possui um elevado pH (12,5), uma
propriedade conhecida pela sua ação
antimicrobiana

Calcimol LC
• Pasta de hidróxido de cálcio radiopaco,
fotopolimerizável

REF 1307

Seringa 2 × 2,5 g, acessórios

REF 1047

Tube 2 × 5 g, acessórios

• Proteção pulpar efetiva
• Material monocomponente pronto a usar
• Poupa tempo: material fotopolimerizável,
que poder ser aplicado diretamente com
a seringa antigotejamento NDT®

Provisórios de primeira
A função mastigatória, a fonética e a estética também são importantes nas restaurações temporárias. Com Structur,
o nosso material compósito autopolimerizável para a rápida confeção de coroas e pontes provisórias de alta
qualidade, é possível confecionar, em poucos passos, até mesmo provisórios de longa duração. O material baseia-se
na comprovada tecnologia de nano-híbridos da VOCO.

Structur 2
• Passos de trabalho simples e rápidos
• Tempo de presa na cavidade oral de
menos de um minuto

REF 1492

Cartucho 5 × 75 g A2,
pontas misturadoras tipo 6

REF 1491

Cartucho 5 × 75 g A3,
pontas misturadoras tipo 6

• Fácil de esculpir e polir

Desconto**

9%
Cartucho 75 g, acessórios1

Structur 3
• Confeção
– rapidez, facilidade e segurança graças
ao sistema de cartuchos 1:1

REF 2512

Cartucho 5 × 50 ml A2,
pontas misturadoras tipo 6

REF 2513

Cartucho 5 × 50 ml A3,
pontas misturadoras tipo 6

– rápida polimerização

Desconto**

– fácil de remover do dente preparado
durante a fase elástica

8%

– brilha sem polimento – basta remover
a camada de inibição

Cartucho 50 ml, acessórios1

• Estética
– brilho natural e fluorescência

Brilha sem
polimento!

– disponível em oito cores

Após a retirada da boca, ainda na fase elástica;
presa extraoral

1Veja outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

Ponte provisória depois do acabamento

Ponte confecionada com Structur 3, cimentada em
posição

Fonte: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich / Alemanha

Clip
• Material restaurador fotopolimerizável
para restaurações provisórias

REF 1285

Seringa 3 × 4 g
Descontoto**

• Fácil de aplicar – fácil de remover numa
peça só

11 %

• Não danifica as margens dos preparos
• Poupa tempo, pois é fotopolimerizável

REF 1287

Caps 25 × 0,25 g

Reconstrução de núcleo descomplicada
Quando a estrutura dentária é suficiente, em geral deve ser preservada. O nosso clássico material para reconstrução
de núcleos Rebilda DC, em conjunto com os espigões de compósito Rebilda Post, compõem um sistema de retenção
intrarradicular que se comporta de forma similar ao dente natural quando submetido a cargas.

Rebilda® Post
• Espigões de compósito reforçado com
fibra de vidro

REF 1782

• Comportamento elástico idêntico ao da
dentina, elevada resistência à flexão
• Elevada radiopacidade (350 %Al)
• Forma anatómica

Set II 5 espigões de cada
(ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm,
ø 2,0 mm), 1 broca de cada
(ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm,
ø 2,0 mm), Ceramic Bond frasco
5 ml, Futurabond U SingleDose
20 un., Rebilda DC seringa
QuickMix 10 g dentina, acessórios
Desconto**

15 %

Rebilda® DC
• Sistema fluido e de dupla polimerização
para a reconstrução de cotos e a cimentação de espigões intrarradiculares
• Fotopolimerizável para poupar tempo
• Polimerização química adicional para uma
presa segura

REF 1396

Cartucho 50 g dentina,
acessórios

REF 1397

Cartucho 50 g azul,
acessórios

REF 1398

Cartucho 50 g branco,
acessórios

REF 1403

QuickMix seringa 10 g dentina,
acessórios

REF 1404

QuickMix seringa 10 g azul,
acessórios

REF 1405

QuickMix seringa 10 g branco,
acessórios

• Disponível em seringas QuickMix de 10 g
e cartuchos de 50 g

Veja outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

O produto de sucesso global
Profluorid Varnish tornou-se um produto indispensável nos tratamentos de dessensibilização dentária. O verniz é fácil de
aplicar e seca em poucos segundos. Além de proporcionar uma superfície suave, tem também um gosto agradável – com
sete sabores à escolha do paciente, satisfaz seguramente todos os gostos. Disponível também em tubos e cartuchos.

VOCO Profluorid® Varnish
• Rápida dessensibilização e libertação de
fluoretos (5 % NaF ≙ 22.600 ppm de
fluoretos)
• Aplicação simples – tolerante à humidade
• Disponível em sete agradáveis sabores

SingleDose 200 × 0,40 ml
Melão
REF 1271

Caramelo
REF 2229

Cereja
REF 2230

Menta
REF 2231

Bubble Gum
REF 2239

Cola-Limão
REF 2241

Pina Colada
REF 2243

Disponível em:
SingleDose 50 × 0,40 ml
Desconto**

24 %
REF 2971
Veja outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

Tubo mixed 4 × 10 ml
Desconto**

24 %

O “gold standard” na aplicação de fluoretos
O Bifluorid 10 é o auxiliar do dia-a-dia para os casos de hipersensibilidade dentinária. Este versátil verniz pode ser
aplicado com grande facilidade, sendo também ideal para utilização em tratamentos ortodônticos e branqueamentos.

Bifluorid 10®

REF 1616

Frasco 10 g

REF 1617

Frasco 3 × 10 g,
Solvente frasco 10 ml,
Pele Tim n.° 1

• Verniz de fluoretado para o tratamento da
hipersensibilidade dentária
• Dessensibilização imediata
• Formação de uma camada protetora contra
influências térmicas e mecânicas

Desconto**

• A base especial do verniz reforça o efeito
de longo prazo e a incorporação profunda
do fluoreto

12 %
REF 1618

SingleDose 50 un., acessórios

REF 1619

SingleDose 200 un., acessórios
Desconto**

24 %

Simples, estável, fotopolimerizável
Ionolux®
• Ionómero de vidro fotopolimerizável para
restaurações

REF 2115

• Excelente tempo de trabalho – tempo de
presa controlado individualmente através
da fotopolimerização
• Dispensa o condicionamento da
estrutura dentária

Set cápsula de aplicação 50 un.
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
Desconto**

5%
REF 2122

Cápsula de aplicação 150 un. A2

REF 2123

Cápsula de aplicação 150 un. A3

• Não adere ao instrumento, podendo ser
modelado com facilidade

Desconto**

16 %

Em cores para crianças – consagrado há anos
Twinky Star®
• Material de restauração à base de compómero
colorido fotopolimerizável, com efeito brilhante
• Oito atraentes cores cintilantes
• Aplicação fácil e rápida através de cápsulas
• Excelentes propriedades de polimento

REF 1680

Set Caps 40 × 0,25 g (5 × de
cada cor), escala de cores
Desconto**

9%

Auxiliares no dia-a-dia do seu consultório
Fissurit® F
• Selante de fissuras fotopolimerizável,
fluoretado, branco

REF 1292

Seringa 2 × 2 g, acessórios

REF 1293

Set seringa 5 × 2 g, acessórios

• Aplicação fácil e rápida com seringa
antigotejamento NDT®
• Cor branca para facilitar o controlo
visual

Desconto**

9%

• Excelentes propriedades de fluidez e
baixa viscosidade

Pele Tim
• Bolinhas de espuma para aplicar
produtos líquidos ou em pasta sem
pressão

REF 2250

N.° 0 3.000 × ø 3 mm

REF 2252

N.° 1 3.000 × ø 4 mm

REF 2253

N.° 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254

N.° 3 500 × ø 8 mm

REF 2255

N.° 4 500 × 6 × 8 mm

• 5 tamanhos diferentes
• Aplicação sem dor e sem pressão
• Aplicação económica

Perfect Bleach – naturalmente branco
Eficaz, suave e permanente: o nosso sistema de branqueamento dentário caseiro
Perfect Bleach proporciona aos seus pacientes um tratamento branqueador cómodo e moderno,
capaz de satisfazer as mais altas exigências estéticas – e com uma ótima relação custo-benefício.

Perfect Bleach®
• Aplicação simples e prática
• Não agride nem os tecidos dentários
nem restaurações

REF 1660

Set seringa 6 × 2,4 ml com 10 %
peróxido de carbamida, Block Out
Gel LC seringa 1,2 ml, 2 placas
de termoformagem, estojo de
armazenamento, escala de cores,
acessórios

REF 1664

Set seringa 6 × 2,4 ml com 16 %
peróxido de carbamida, Block Out
Gel LC seringa 1,2 ml, 2 placas
de termoformagem, estojo de
armazenamento, escala de cores,
acessórios

• Efeito branqueador significativo
depois de um curto tempo de
tratamento

Veja outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

Fixação firme – sem condicionamento e
sem adesivo!
Uma forte adesão ao dente e à restauração: Bifix SE, o sistema de cimentação autoadesivo e de presa dual permite
cimentar espigões e restaurações indiretas de forma rápida e segura. O material à base de compósito é adequado
para peças em cerâmica, dióxido de zircónio e compósito, além de peças metálicas. A utilização de adesivos ou
condicionadores é dispensável, pois o sistema já contém todos os componentes necessários.

Bifix® SE
• Rápida aplicação: dispensa o ataque
ácido e o uso de adesivos

REF 1784

• Inodoro

Set seringa QuickMix 3 × 5 g
(universal, transparente, brancoopaco), acessórios
Desconto**

• Fácil manuseamento

1Veja

outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

11 %
QuickMix seringa 5 g, acessórios1

Rebasamento protético sem segredos
Rebasamento perfeito – numa só sessão. Ufi Gel hard C e Ufi Gel SC formam uma dupla perfeita na rotina do trabalho protético. O sistema oferece uma solução específica para cada caso de rebasamento, podendo ser aplicado com
grande facilidade e rapidez. Eventuais ajustes que venham a ser necessários poderão ser efetuados durante anos.

Ufi Gel® hard C
• Material de rebasamento duro imediato
• Rebasamento duro completo numa só
consulta

REF 2215

Set cartucho 80 g, adesivo frasco
10 ml, acessórios

REF 2041

Set cartucho 50 ml, adesivo
frasco 10 ml, glaze base 10 ml,
glaze catalisador 10 ml,
acessórios

• Sem metilmetacrilato
• Sabor e odor neutros

Ufi Gel® SC
• Material de rebasamento mole à base
de silicone, de cura a frio
• Silicone de rebasamento de alta
qualidade
• Rebasamento completo numa só
consulta
• Permanentemente mole

CLEAN and enJOY
Com CleanJoy, a profilaxia dentária é pura diversão! Esta pasta
que remove suavemente a placa bacteriana e pigmentações está
disponível nos deliciosos sabores a menta, cereja e caramelo. O
xilitol e os fluoretos (700 ppm) contribuem para a remineralização e
o fortalecimento da estrutura dentária natural.

NOVO
Cereja e caramelo

CleanJoy®
• Consistência firme e homogénea,
não causa salpicos (2.000 - 3.000 rpm)

Tubo 3 × 100 g mixed (fina, média, grossa)
Menta
REF 2993

• Sem parabenos

Caramelo
REF 2994

Cereja
REF 2992

• Disponível em três graus de abrasividade,
para uma profilaxia individualizada
consoante o caso

Desconto**

33 %
SingleDose 200 × 2 g (fina, média, grossa)
Menta, caramelo, cereja1

1Veja

outras apresentações e cores individuais em
www.voco.dental ou no catálogo geral.

Uma palavra de agradecimento da VOCO.
Caros/as clientes, aproveitamos a oportunidade para manifestar o nosso profundo agradecimento. OBRIGADO pela lealdade e pela confiança depositada nos nossos produtos. OBRIGADO por nos ajudar a melhorar cada dia, na nossa missão
de desenvolver soluções inovadoras para si. No futuro continuaremos a perseguir o nosso objetivo de apoiar consultórios
e laboratórios dentários espalhados por todo o mundo, disponibilizando soluções de altíssima qualidade.

* Se encomendar 4 embalagens ao seu promotor VOCO, receberá grátis 1 embalagem extra. A mercadoria gratuita será enviada diretamente pela VOCO.
**Comparativamente com o preço individual

Este folheto foi distribuído por:

Para encomendar os produtos das VOCOfertas, entre em
contacto com o seu promotor VOCO ou com o seu depósito.
As ofertas são válidas apenas nos parceiros comerciais
participantes das promoções. Os preços promocionais do seu
depósito serão levados em consideração.

Servico ao cliente: Linha gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemanha · www.voco.dental

VC 84 001220 PT 0322

ENCOMENDAS

