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Zestawy w ofercie specjalnej

2 opakowania x 15 ampułek everX Posterior x 0.13 ml 
+ 1 strzykawka Gradia Direct p-a2 lub p-a3 GRATIS ☛

3 opakowania x 15 ampułek everX Posterior x 0.13 ml 
+  1 strzykawka G-ænial posterior p-a2 lub p-a3 GRATIS ☛

Mix produktów (everX Posterior, Gradia Direct, G-ænial, 
Essentia, EQUIA Forte, G-CEM LinkForce)   4800 zł
+ lampa diodowa D-light Duo     GRATIS ☛ 

GC everX PosteriorTM 
Wzmocniony włóknami kompozyt do wypełnień typu bulk fill,  
przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny.  
obecnoÊç włókien szklanych zapewnia odbudowie unikalne właÊciwoÊci.  
włókna zapobiegajà złamaniom materiału wypełniajàcego i struktur z´ba,  
i w ten sposób otwierajà nowe mo˝liwoÊci odbudowy metodà bezpoÊrednià.  
Dzi´ki odpornoÊci na p´kanie odpowiadajàcej z´binie i dwukrotnie wy˝szej  
od odpornoÊci na p´kanie innych kompozytów, everX posterior stanowi  
idealnà wzmacniajàcà podbudow´, szczególnie przydatnà do du˝ych  
odbudów w bocznym odcinku z´bów.

Zestaw Intro: 
30 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny),
aplikator Unitip 608 zł

Uzupełnienia:
15 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 253 zł
50 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 760 zł

GC Gradia Direct              GC Gradia Direct X
Światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy do estetycznej odbudowy. 
Koncepcja opierająca się na odcieniach standardowych oraz specjalnych zewnętrznych  
i wewnętrznych pozwalająca na uzyskanie efektu „niewidocznego” wypełnienia.

Zestaw Intro: 
6 strzykawek (4 g) odcienie anterior: a2, a3, a3.5, ao3, cV, ct,  
1 strzykawka (4.7 g) posterior: p-a2 846 zł

Uzupełnienia:  
1 strzykawka anterior (4 g) lub posterior (4.7 g) w dowolnym odcieniu* 149 zł 

1 strzykawka (5 g) w dowolnym odcieniu X (X-a1, X-a2, X-a3, X-a3.5, X-ao2, X-wt) 149 zł
*odcienie: XBw, Bw, a1, a2, a3, a3.5, a4, B1, B2, B3, c3, cV, cVD, ao2, ao3,  
ao4, nt, ct, Dt, wt, Gt, cVt, p-a1, p-a2, p-a3, p-a3.5, p-wt, p-nt

GC Gradia Direct LoFlo
Zaawansowany technologicznie, mikrohybrydowy  
kompozyt płynny o niskim  skurczu polimeryzacyjnym,  
wysokiej odporności na ścieranie i konsystencji  
idealnej do ostatecznych wypełnień.

Zestaw:  
2 strzykawki (1.3 g) w dowolnym odcieniu*,  
4 koƒcówki metalowe                                       155 zł
*odcienie: a1, a2, a3, a3.5, ao3, cV, Bw 

GC Gradia Direct Flo
Światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg mikrohybrydowy  
materiał kompozytowy specjalnie przystosowany jako warstwa wyścielająca  
ubytek pod wypełnienia kompozytowe. 

Zestaw: 
2 strzykawki (1.5 g) w dowolnym odcieniu*, 4 koƒcówki metalowe 155 zł
*odcienie: a1, a2, a3, a3.5, ao3, cV, Bw 

GC G-Bond
Jednoskładnikowy, samowytrawiający,  
łatwy i szybki w użyciu światłoutwardzalny 
system łączący VII generacji.  

Zestaw Starter:
butelka 5 ml, 50 mikroaplikatorów 262 zł 

Zestawy w ofercie specjalnej

Gradia Direct/Gradia Direct X

Zestaw Intro i 1 dowolna strzykawka 995 zł
+ system łàczàcy G-Bond (5 ml) Gratis
5 strzykawek w dowolnym odcieniu 745 zł
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu  Gratis
10 strzykawek w dowolnym odcieniu 1490 zł
+ 3 strzykawki w dowolnym odcieniu  Gratis
30 strzykawek w dowolnym odcieniu  4470 zł
+ lampa diodowa D-light Duo  Gratis ☛ 

wzmocnij swoje uzupełnienia

siłà włókien 

oferta dost´pna u autoryzowanych dystrybutorów Gc, produkty Gratis ☛ realizowane przez Biuro Gc tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.☛



GC everX PosteriorTM 
Wzmocniony włóknami kompozyt do wypełnień typu bulk fill,  
przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny.  
obecnoÊç włókien szklanych zapewnia odbudowie unikalne właÊciwoÊci.  
włókna zapobiegajà złamaniom materiału wypełniajàcego i struktur z´ba,  
i w ten sposób otwierajà nowe mo˝liwoÊci odbudowy metodà bezpoÊrednià.  
Dzi´ki odpornoÊci na p´kanie odpowiadajàcej z´binie i dwukrotnie wy˝szej  
od odpornoÊci na p´kanie innych kompozytów, everX posterior stanowi  
idealnà wzmacniajàcà podbudow´, szczególnie przydatnà do du˝ych  
odbudów w bocznym odcinku z´bów.

Zestaw Intro: 
30 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny),
aplikator Unitip 608 zł

Uzupełnienia:
15 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 253 zł
50 ampułek Unitip x 0.13 ml odcieƒ uniwersalny (transparentny) 760 zł

GC Gradia Direct LoFlo
Zaawansowany technologicznie, mikrohybrydowy  
kompozyt płynny o niskim  skurczu polimeryzacyjnym,  
wysokiej odporności na ścieranie i konsystencji  
idealnej do ostatecznych wypełnień.

Zestaw:  
2 strzykawki (1.3 g) w dowolnym odcieniu*,  
4 koƒcówki metalowe                                       155 zł
*odcienie: a1, a2, a3, a3.5, ao3, cV, Bw 

wzmocnij swoje uzupełnienia

siłà włókien 

GC G-ænial Flo X
Światłoutwardzalny kompozyt płynny o wysokim kontraście w obrazie  
rtg nawet przy cienkiej warstwie.
oferuje optymalnà lepkoÊç ułatwiajàcà zapływanie i doskonałà adaptacj´  
do Êcian ubytku oraz komfortowà aplikacj´ dzi´ki ergonomicznej strzykawce  
z długà i cienkà koƒcówkà umo˝liwiajàcà dotarcie nawet do najgł´bszych partii 
ubytku. idealny jako podkład typu liner, do blokowania podcieni i w preparacji 
tunelowej, do odbudowy małych ubytków oraz do naprawy estetycznych 
uzupełnieƒ poÊrednich i bezpoÊrednich i do uszczelniania bruzd.

1 strzykawka (3.6 g), 20 koƒcówek aplikacyjnych  217 zł
 odcienie:    a1, a2, a3, a3.5, a4, cV, ao2, ao3 

GC G-ænial Bond
Jednobutelkowy materiał łączący VII generacji, który może być stosowany 
jako system samowytrawiający lub w połączeniu z selektywnym wytrawia-
niem szkliwa. Zapewnia ∏atwoÊç stosowania i zmniejszonà nadwra˝liwoÊç 
pozabiegowà systemów samowytrawiajàcych wraz z wi´kszà si∏à wiàzania 
ze szkliwem tradycyjnie kojarzonà tylko z systemami wymagajàcymi 
wytrawiania i sp∏ukiwania. 
Zestaw Starter: butelka 5 ml, akcesoria  448 zł
Zestaw 3-butelkowy: 3 x 5 ml 923 zł        
Uzupełnienie:  butelka 5 ml  340 zł

GC G-ænial Anterior & Posterior
Mikrohybrydowy materiał kompozytowy z nanowypełniaczem  
do estetycznych wypełnień wszystkich klas ubytków.  
wersja anterior i posterior, kontrast w rtg, łatwoÊç polerowania i system  
odcieni szkliwnych uwzgl´dniajàcy wiek pacjenta czynià G-ænial  
materiałem niezwykle przyjaznym w u˝yciu, a efekt kameleona  
nawet przy u˝yciu jednego odcienia jest tak dobry, ˝e wypełnienie  
staje si´ estetycznie niewidoczne.

Zestaw Quick Start:   
7 strzykawek (4.7 g) odcienie: a1, a2, a3, B2, je, ae, ie 1367 zł

Uzupełnienia:  
1 strzykawka (4.7 g) w odcieniu anterior  213 zł
1 strzykawka (5.5 g) w odcieniu posterior  213 zł 
  
odcienie:    XBw, Bw, a1, a2, a3, a3.5, a4, B1, B2, B3, c3, cV, 
cVD, ao2, ao3, ao4, je, ae, se, te, ie, cVe, p-a1, p-a2, p-a3,  
p-a3.5, p-je, p-ie

GC G-ænial Universal Flo
Światłoutwardzalny kompozyt płynny o nowych możliwościach klinicznych.  
Oferuje wyjątkowe połączenie lepkości płynnego materiału umożliwiającej 
łatwą i wygodną aplikację wraz z doskonałymi właściwościami fizycznymi 
zapewniającymi niezawodne i trwałe odbudowy bezpośrednie ubytków 
klasy I, II, III, IV i V. 

1 strzykawka (3.4 g), 20 koƒcówek aplikacyjnych  222 zł

odcienie: Bw, a1, a2, a3, a3.5, a4, B1, B2, B3, c3, ao2, ao3, cV, je, ae 

Zestawy w ofercie specjalnej

Zestaw Quick Start 1367 zł 
+ system ∏àczàcy G-ænial Bond (5 ml)  Gratis

5 strzykawek w dowolnym odcieniu 1065 zł
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu Gratis

10 strzykawek w dowolnym odcieniu 2130 zł
+  4 strzykawki w dowolnym odcieniu Gratis

25 strzykawek w dowolnym odcieniu 5325 zł
+ lampa diodowa D-light Duo GRATIS ☛

Mix produktów (G-ænial, Gradia Direct, Essentia,  
everX Posterior, EQUIA Forte, G-CEM LinkForce) 4800 zł
+ lampa diodowa D-light Duo  Gratis ☛

Zestawy w ofercie specjalnej

5 strzykawek w dowolnym odcieniu  1110 zł
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu Gratis

10 strzykawek w dowolnym odcieniu  2220 zł
+ 4 strzykawki w dowolnym odcieniu Gratis

Zestawy w ofercie specjalnej

G-ænial Bond Zestaw Promo:  
1x Zestaw Starter + 3x butelka 5 ml   1028 zł 

Zestaw w ofercie specjalnej

5 strzykawek w dowolnym odc ieniu  1085 zł 
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu Gratis
10 strzykawek w dowolnym odcieniu  2170 zł 
+ 4 strzykawki w dowolnym odcieniu Gratis

oferta dost´pna u autoryzowanych dystrybutorów Gc, produkty Gratis ☛ realizowane przez Biuro Gc tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.☛

GC Kalore 
Âwiatłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy 
do estetycznej odbudowy ubytków.  
Dzi´ki innowacyjnej technologii monomeru Dupont wykazuje 
niskie wartoÊci napr´˝eƒ skurczowych, a to gwarantuje wi´kszà  
wytrzyma∏oÊç i trwa∏oÊç, po∏ysk i g∏adkoÊç powierzchni.  
 
Uzupełnienia:  1 strzykawka (4 g) w dowolnym odcieniu 237 zł
10 ampułek Unitip (0.28 g/0.16 ml) w dowolnym odcieniu 178 zł

odcienie: XBw, Bw, a1, a2, a3, a3.5, a4, B1, B2, B3, c2, c3,  
D2, cV, cVD, oXBw, oBw, ao2, ao3, ao4, wt, Dt, ct, nt, Gt, cVt

skomponuj swój zestaw w ofercie specjalnej 
10 strzykawek G-ænial a&p/G-ænial Universal flo/ G-ænial flo X w dowolnym odcieniu 
             + 4 strzykawki G-ænial a&p/G-ænial Universal flo/G-ænial flo X  
                                                                                  w dowolnym odcieniu Gratis



specjalna cena

GC EqUiA 
Samoadhezyjny materiał typu bulk fill do jednoetapowej odbudowy zębów 
bocznych. System GC EQUIA, składający się z EQUIA Fil i EQUIA Coat  
– łącząc jako pierwszy szybkość i łatwość użycia z doskonałymi właściwościami 
fizycznymi i nieporównywalną w grupie glasjonomerów estetyką jest  
doskonałą alternatywą do codziennej praktyki.

Zestaw Intro:  50 kapsułek eQUia fil w odcieniu a2, a3 lub asortyment* 
+ eQUia coat 4 ml  643 zł

Zestaw Promo: 
100 kapsułek eQUia fil w odcieniu a2 lub a3 lub po 50 kapsułek a2 i a3  
+ eQUia coat 4 ml 1082 zł

Zestaw Clinic:  
250 kapsułek eQUia fil w odcieniu a2, a3 lub B2  
+ eQUia coat 6 ml 2316 zł

Uzupełnienia: 
50 kapsułek eQUia fil w asortymencie* lub wybranym odcieniu**  492 zł

4 ml eQUia coat 237 zł
*asortyment po 10 kapsułek w odcieniach: a2, a3, a3.5, B1, B3      
 **odcienie: a1, a2, a3, a3.5, B1, B2, B3, c4, sw

GC Fuji iX GP EXTRA
Nowej generacji, szybkowiążący i poddający się upychaniu materiał  
glasjonomerowy do naturalnie wyglądających wypełnień ze zwiększającą 
się przeziernością.

Kapsułki:  
50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**   468 zł

60 szt. (50+10) w odcieniu a2 lub a3   561 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 1-1: 15 g proszek a2 lub a3, 6.4 ml płyn 327 zł

Uzupełnienia: 
15 g proszek w dowolnym odcieniu**      214 zł          6.4 ml płyn 143 zł
*asortyment po 10 kapsułek w odcieniach: a2, a3, a3.5, B1, B3   
**odcienie: a1, a2, a3, a3.5, B1, B2, B3, c4

GC Fuji iX GP     GC Fuji iX GP FAST
Normalnie i szybkowiążący, poddający się upychaniu materiał glasjonomero-
wy do wypełnień ubytków klasy I, II i V oraz jako podkład lub materiał do 
odbudowy zrębu korony.

Kapsułki: 
50 szt. w jednym z odcieni: a1*, a2, a3, a3.5, B2, B3, c4   426 zł

60 szt. (50+10) w odcieniu a2 lub a3 511 zł   

Proszek/płyn**: 
Zestaw 1-1: 15 g proszek a3, 6.4 ml płyn 309 zł   
Zestaw 3-2: 3 x 15 g proszek a2, a3, B3, 2 x 6.4 ml płyn 738 zł

Uzupełnienia:
15 g proszek w jednym z odcieni: a2, a3, a3.5, B2, B3, c4    202 zł

6.4 ml płyn 135 zł
*tylko fuji iX Gp fast      **tylko Gc fuji iX Gp

GC Fuji TRiAGE
Materiał glasjonomerowy o wysokim stopniu uwalniania fluoru stosowany do 
ochrony bruzd i powierzchni korzenia, do zapobiegania nadwra- 
żliwości oraz jako wypełnienie tymczasowe takie jak uszczelnienie  
w trakcie leczenia endodontycznego.

Kapsułki:  
50 szt. w jednym odcieniu*   417 zł

60 szt. (50+10) w jednym odcieniu* 500 zł

Proszek/płyn:  
Zestaw 1-1: 15 g proszek w jednym odcieniu*,  
8 ml płyn, 5.7 ml Gc Dentin conditioner 296 zł
*odcienie: white-biały, pink-ró˝owy 

GC Fuji ii LC improved
Uniwersalny, wiodący na świecie światłoutwardzalny materiał glasjonomero-
wy do wypełnień, stosowany również jako liner, podkład i do  
odbudowy zrębu korony.

Kapsułki:                        
50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**   483 zł
60 szt. (50+10) w odcieniu a2 lub a3    580 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 3-2: 3 x 15 g proszek a2, a3, B3, 2 x 6.8 ml p∏yn 1004 zł

Uzupełnienia: 
15 g proszek**         249 zł                                 6.8 ml p∏yn 213  zł
*asortyment po 10 kapsułek: a4, B2, B3, c2 i po 5 kapsułek: B4, D2

**odcienie: a1, a2, a3, a3.5, a4, B2, B3, B4, c2, c4, D2

2 opakowania po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji…    
aplikator do kapsułek GRATIS ☛

3 opakowania po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji...    
1 opakowanie eQUia forte intro GRATIS ☛

6 opakowań po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji…    
wstrzàsarka do kapsułek silverMix  GRATIS ☛

10 opakowań po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji... 
lampa diodowa D-light Duo  GRATIS ☛

GC Fuji Viii GP
Samoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glasjonomerowy do 
estetycznych i zarazem ekonomicznych wypełnień ubytków klasy III, V 
oraz w obrębie cementu korzeniowego.

Kapsułki: 
50 szt. w asortymencie* lub w jednym odcieniu**   430 zł

Proszek/płyn:
Zestaw 1-1: 15 g proszek w jednym z odcieni**,  
6.8 ml p∏yn 189 zł
Uzupełnienie:
6.8 ml p∏yn   116 zł
*asortyment po 10 kapsułek: a2, a3, a3.5, B2, B3
**odcienie: a2, a3, a3.5, B2, B3, c4



specjalna cena

Zestaw Intro: 
20 kapsułek eQUia forte fil a2 lub a3, 20 ampułek z jednostkowà dawkà 
eQUia forte coat (0.1 ml), 25 jednorazowych aplikatorów 313 zł
Zestaw Promo: 
100 kapsułek eQUia forte fil a2 lub a3 lub po 50 w odcieniu a2 i a3, 
eQUia forte coat w butelce 4 ml, 25 jednorazowych aplikatorów 1085 zł

Zestaw Clinic:
200 kapsułek eQUia forte fil w odcieniu a2, a3 lub B2, 1 butelka eQUia 
forte coat 4 ml, 25 jednorazowych aplikatorów 1883 zł

Zestaw Organizer:
50 kapsułek eQUia forte fil w asortymencie*, eQUia forte coat w butelce 
4 ml, 5 ampułek z jednostkowà dawkà eQUia forte coat (0.1 ml),  
25 jednorazowych aplikatorów 719 zł

Uzupełnienia:
50 kapsułek eQUia forte fil w asortymencie*  
lub wybranym odcieniu** 528 zł
50 ampułek eQUia forte coat z jednostkowà dawkà (0.1 ml) 364 zł
4 ml eQUia forte coat  255 zł

GC Tooth Mousse
Biodostępny wapń i fosforan. 
remineralizujàcy bezcukrowy krem do stosowania miejscowego na z´by
zawierajàcy kompleks recalDenttM cpp-acp.
1 tuba 60 zł

Zestaw 5 tub x 40 g (35 ml) w pi´ciu smakach* 300 zł
+ 1 dodakowa tuba GRATIS

10 tub x 40 g (35 ml) w jednym smaku 515 zł

GC Mi Paste Plus
Biodostępny wapń, fosforan i fluor.
remineralizujàcy bezcukrowy krem do stosowania miejscowego na z´by 
zawierajàcy kompleks recalDenttM cpp-acp i fluor.
1 tuba  65 zł

Zestaw 5 tub x 40 g (35 ml) w pi´ciu smakach*  325 zł
+ 1 dodakowa tuba GRATIS

10 tub x 40 g (35 ml) w jednym smaku  569 zł
*melon, truskawka, tutti-frutti, mi´ta, wanilia

GC Mi Varnish
Lakier z kompleksem RECALDENT™ (CPP-ACP) uwalniający  
biodostępny wapń, fosforan i fluor.
wysokie poczàtkowe uwalnianie fluoru z dodatkowym efektem wspomagajà-
cym jonów wapnia i fosforu sprawia, ˝e Mi Varnish działa znacznie skuteczniej 
ni˝ przeci´tny lakier fluorowy. neutralne pH zwi´ksza odpornoÊç szkliwa na 
działanie kwasów. Łatwy w aplikacji, skutecznie penetruje kanaliki z´biny  
w celu utworzenia dobrego uszczelnienia. wyst´puje w dwóch przyjemnych 
smakach, ma neutralny odcieƒ z naturalnà przeziernoÊcià.

oferta specjalna
2 opakowania MI Varnish Zestaw Intro  228 zł
+ 1 opakowanie Mi Varnish Zestaw intro Gratis ☛

GC EqUiA Forte 
Szkłojonomerowy system hybrydowy do estetycznej odbudowy typu bulk fill w odcinku bocznym.
eQUia forte to najnowsza innowacja Gc w technologii szkłojonomerów i kompozytów, w której materiały eQUia forte fil i eQUia forte coat działajà na zasadzie 
synergii. eQUia forte fil jest szybkowià˝àcym, estetycznym materiałem do odbudowy o zwi´kszonych właÊciwoÊciach fizycznych, uzyskanych dzi´ki wykorzystaniu 
nowatorskiej technologii hybrydy szkła. eQUia forte coat jest dopełnieniem tej odbudowy – materiałem zawierajàcym opatentowanà przez Gc technologi´ 
monodyspersyjnego nanowypełniacza, który po utwardzeniu Êwiatłem tworzy wysoce odpornà na Êcieranie, samoadhezyjnà powłok´ zapewniajàcà gładkà,  
szczelnà powierzchni´ o niezwykłej stabilnoÊci i wytrzymałoÊci. Dzi´ki wykorzystaniu nowej technologii hybrydy szkła, eQUia forte zyskała rozszerzonà  
rekomendacj´ do stosowania w ubytkach klasy ii (bez włàczania guzków).

* po 10 kapsułek a2, a3, a3.5, B1, B3
** odcienie: a1, a2, a3, a3.5, B1, B3, c4,oferta specjalna

1 opakowanie EQUIA Forte Zestaw Promo   1085 zł
+ 1 opakowanie eQUia forte Zestaw intro Gratis ☛

Mix produktów (EQUIA Forte, G-ænial, Gradia Direct,  
Essentia, everX Posterior, G-CEM LinkForce)   4800 zł
+ lampa diodowa D-light Duo Gratis ☛

Zestaw Intro:   114 zł
10 pojedynczych dawek po 0.5 ml (5 o smaku truskawki,  
5 o smaku mi´ty), 20 mikrop´dzelków 

Opakowanie uzupełniające:     346 zł  
35 pojedynczych dawek po 0.5 ml (o smaku truskawki lub mi´ty),  
50 mikrop´dzelków 

Opakowanie kliniczne:   798 zł
100 pojedynczych dawek po 0.5 ml (o smaku truskawki lub mi´ty),  
100 mikrop´dzelków



GC G-CEM
Uniwersalny, samoadhezyjny cement  
kompozytowy o podwójnym sposobie  
wiązania, przeznaczony do adhezyjnego  
osadzania pośrednich uzupełnień  
całoceramicznych, metalowych lub kompozytowych.
Kapsułki: 
50 szt. w ró˝nych lub w jednym odcieniu*   667 zł

60 szt. (50+10) w odcieniu a2 lub translucent 800 zł
*odcienie: a2, ao3, Bo1, translucent

GC Fuji TEMP LT  
Pierwszy konwencjonalny cement  
glasjonomerowy pasta-pasta do  
długoczasowego tymczasowego 
cementowania na łącznikach implantów, osadzania długoczasowych 
prowizoriów i cementowania próbnego w trakcie kompleksowej rehabilitacji 
jamy ustnej.

GC Fuji i
Cement glasjonomerowy do wielu rutynowych procedur osadzania,  
idealny do cementowania uzupełnień na podbudowie z metalu.

Kapsułki:  50 szt.   360 zł

60 szt. (50+10) 432 zł
Proszek/płyn:  
Zestaw 1-1: 35 g proszek, 20 ml p∏yn 377 zł
Zestaw tri-pack: 3 x 35 g proszek, 3 x 20 ml płyn 772 zł

GC G-CEM LinkAce
Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym sposobie 
wiązania, przeznaczony do adhezyjnego cementowania całoceramicznych, 
metalowych lub kompozytowych pośrednich uzupełnień protetycznych  
i wkładów koronowo-korzeniowych.

Opakowania:
2 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml w jednym z odcieni*,  
15 kaniul mieszajàcych, 5 koƒcówek  endo        492 zł
*odcienie: a2, ao3, Bo1, translucent

Zestaw w ofercie specjalnej

2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml  534 zł
+ dozowniki paste pak  GRATIS

GC FujiCEM 2 SL
Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement  
glasjonomerowy do osadzania.

Zestaw Starter: 1 nabój x 13.3 g / 7.2 ml, 15 koƒcówek mieszajàcych sl, 
5 koƒcówek mieszajàcych sl do endo, 
z dozownikiem fujiceM 2 - tworzywo 383 zł
z dozownikiem paste pak - metal 600 zł

Uzupełnienia:  
2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml, bloczek do mieszania 745 zł
2 naboje x 13.3 g / 7.2 ml, 44 koƒcówki mieszajàce sl 996 zł

Zestawy w ofercie specjalnej

Eco Pack: 4 naboje x 13.3 g / 7.2 ml 1125 zł

Zestaw Bulk Pack: 100 koƒcówek mieszajàcych sl 680 zł 

G-CEM LinkForce  
Podwójnie utwardzalny cement adhezyjny do osadzania. Trzy bazowe elemen-
ty: G-Premio BOND, G-Cem LinkForce i G-Multi Primer zapewniają niezawodną 
adhezję w przypadku cementowania każdego rodzaju uzupełnienia. Obecność 
monomerów MDP i MDTP w  G-Premio BOND i G-Multi Primer gwarantuje 
bezkompromisowe łączenie ze wszystkimi obszarami preparacji  i wszystkimi 
rodzajami odbudowy. Ultra – drobny, równomiernie rozproszony wypełniacz 
umożliwia uzyskanie małej grubości warstwy, doskonała polerowalność i wyso-
ka odporność na ścieranie jest gwarancją doskonałego rezultatu estetycznego. 
Cztery dostępne odcienie wraz z odpowiadającymi im pastami próbnymi,  
sprawiają, że G-Cem LinkForce jest mocnym i estetycznym rozwiązaniem  
do wszystkich procedur cementowania adhezyjnego.

Zestaw systemowy: 2 strzykawki x 8.7 g / 5 ml, a2 i translucent, 
30 kaniul mieszajàcych, 5 koƒcówek endo, 1 butelka x 5 ml G-Multi 
primer, 1 butelka x 5 ml G-premio BonD, 1 butelka x 3 ml G-premio 
BonD Dca, 1 strzykawka x 4.8 g / 3.6 ml Gc etchant ,  
2 strzykawki x 1.5 g / 1.2 ml G-ceM linkforce try-in paste,  
a2 i translucent, akcesoria 1126 zł

Zestawy startowe: 1 strzykawka x 8.7 g / 5 ml w odcieniu a2 lub 
translucent, 20 kaniul mieszajàcych, 1 butelka x 5 ml G-Multi  
primer, 1 butelka x 5 ml G-premio BonD, akcesoria 626 zł

GC Fuji PLUS(EwT)

Uniwersalny, modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy z opcją  
wydłużonego czasu pracy ułatwiającą cementowanie rozległych mostów,  
prac kombinowanych i kilku koron jednoetapowo.

Kapsułki:  
50 sztuk w jednym odcieniu*  475 zł
60 szt. (50+10) w odcieniu a3 lub yellow  570 zł

Proszek/płyn: 
Zestaw 1-1: 15 g proszek a3, 7 ml płyn, 6.5 ml conditioner 434 zł
Uzupełnienia:
15 g proszek*       229 zł  7 ml płyn   147 zł
*odcienie: kapsułki - a3, yellow; proszek - a3, yellow, translucent; 
proszek wolnowià˝àcy ewt - a3 

Zestawy w ofercie specjalnej

1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml A2 lub Translucent, 197 zł
7 kaniul mieszajàcych, 3 koƒcówki endo

2 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml A2, 492 zł
15 kaniul mieszajàcych, 5 koƒcówek endo 
+ 1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml w odcieniu a2 GRATIS

2 strzykawki x 4.6 g / 2.7 ml Translucent,  492 zł
15 kaniul mieszajàcych, 5 koƒcówek endo 
+ 1 strzykawka x 4.6 g / 2.7 ml w odcieniu translucent GRATIS

Uzupełnienia: 
strzykawka x 8.7 g / 5 ml w jednym z odcieni*,  
20 kaniul mieszajàcych 519 zł
strzykawka x 1.5 g / 1.2 ml G-ceM linkforce try-in paste  
w jednym z odcieni* 125 zł
Butelka x 5 ml G-premio BonD 305 zł
Butelka x 3 ml G-premio BonD Dca 161 zł
Butelka x 5 ml G-Multi primer 215 zł



Skorzystaj z nowych promocyjnych zestawów  
oprócz kompozytowych materiałów do wypełnień:  
Essentia, G-ænial lub G-ænial Universal Flo,  
zawierają najnowszy uniwersalny system łączący G-Premio BOND

Zestaw Essentia: 699 zł
3 strzykawki (2 ml) po jednej w odcieniu: MD, LE, U 
+ system łączący G-Premio BOND (5 ml)
+ krążki polerskie o dwóch ziarnistościach

Zestaw G-ænial: 712 zł
3 strzykawki (2.7 ml) w odcieniu: A2, A3 i P-A3
+ system łączący G-Premio BOND (5 ml)
+ krążki polerskie o dwóch ziarnistościach

GC G-Premio BOND
Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny system łączący kompatybilny ze wszystkimi technikami trawienia, 
który może być stosowany nie tylko do bezpośredniej odbudowy, ale również w przypadkach obejmujących naprawy  
i do leczenia nadwrażliwości. Jego unikalny skład oparty na trzech monomerach funkcyjnych (4-MET, MDP, MDTP) 
umożliwia trwałe wiązanie nie tylko z tkanką zęba, lecz także z kompozytami, metalami (w tym szlachetnymi) oraz tlenkiem 
cyrkonu i tlenkiem glinu. Zastosowany w połączeniu z Ceramic Primer II tworzy trwałe połączenie z każdym rodzajem 
ceramiki. Dzi´ki optymalnej zwil˝alnoÊci i penetracji oraz bardzo skutecznej procedurze suszenia G-premio BonD 
osiàga bardzo cienkà warstw´ gruboÊci 3µm. Unikalne silikonowe pokrycie butelki optymalizuje kontrol´ dozowania  
a cienka koƒcówka umo˝liwia precyzyjnà aplikacj´ bardzo małych kropli – do 300 na butelk´.

Zestaw Starter: butelka 5 ml, akcesoria 387 zł

Zestaw Starter: 50 ampułek z jednostkowà 
dawkà (0.1 ml), akcesoria 384 zł

Zestaw 3-butelkowy: 3 x 5 ml       610 zł

Uzupełnienie: butelka 5 ml 305 zł

Zestaw G-ænial Universal Flo: 769 zł
3 strzykawki (2 ml) w odcieniu: A2 lub A3 
+ system łączący G-Premio BOND (5 ml)
+ krążki polerskie o dwóch ziarnistościach



Zestaw Starter: butelka 5 ml, akcesoria 387 zł

Zestaw Starter: 50 ampułek z jednostkowà 
dawkà (0.1 ml), akcesoria 384 zł

Zestaw 3-butelkowy: 3 x 5 ml       
Uzupełnienie: butelka 5 ml 305 zł

Zestaw Starter: 7 strzykawek (2 ml), po jednej w odcieniu: 
lD; MD; DD; le; De; U; Ml;  
20 koƒcówek dozujàcych, akcesoria 1215 zł
Zestaw modyfikatorów:
4 strzykawki: rBM; BM; wM; oM 670 zł

GC Essentia
Światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg uniwersalny kompozyt  
do estetycznej odbudowy warstwowej ze zredukowaną paletą odcieni. 
essentia, to innowacyjna koncepcja stworzona we współpracy z grupà ekspertów  
z dziedziny estetyki, która nie opiera si´ ju˝ na tradycyjnym kolorniku Vita®, lecz na 
prostym zestawie siedmiu odcieni stworzonych z myÊlà o naÊladowaniu naturalnych 
z´bów w ka˝dym wieku pacjenta i zapewniajàcych lekarzom dentystom maksimum 
swobody twórczej. Ka˝dy odcieƒ essentia to unikalne połàczenie zalet u˝ytkowych  
i właÊciwoÊci optycznych. odcienie z´biny ró˝nià si´ nasyceniem barwy i stopniem 
przeziernoÊci, odpowiednio do zmian zachodzàcych w naturalnej z´binie wraz z wiekiem 
pacjenta. odcienie szkliwne zapewniajà optymalnà przeziernoÊç i wprowadzajà efekt witalnoÊci 
do odbudowanych z´bów. liner maskujàcy dzi´ki płynnej konsystencji i wysokiej zawartoÊci 
wypełniacza umo˝liwia pokrywanie cienkà, opakerowà warstwà niedoskonałoÊci i przebarwieƒ  
a cztery modyfikatory do szybkiej charakteryzacji odbudów i tworzenia efektu halo poszerzajà 
mo˝liwoÊci odtwórcze.  

estetyka blisko natury

LD
LE

Z´by  
wybielane/junior

MD
LE

Młody
pacjent

MD
DE

Dorosły

DD
DE

Senior

DD
LE

Z´by boczne
odbudowa Duo

U

Z´by boczne
odbudowa Mono

Odkryj 6 opcji rozwiązań, które obejmą wszystkie  
przypadki kliniczne!

Odcienie Essentia:

Modyfikatory  
Essentia:

w przednim odcinku  
z´bów, dostosuj  
technik´ odbudowy  
warstwowej do wieku 
pacjenta.

w bocznym odcinku z´bów, wybierz 
pomi´dzy prostà odbudowà jednym  
odcieniem lub bardzo naturalnà  
odbudowà warstwowà przy u˝yciu  
ciemnej z´biny DD i jasnego szkliwa le.

Zestawy w ofercie specjalnej
Zestaw Starter i 1 dowolna strzykawka  1410 zł
+ system łàczàcy G-premio BonD (5 ml) Gratis 

4 strzykawki w dowolnym odcieniu 780 zł
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu  Gratis

25 strzykawek w dowolnym odcieniu 4875 zł
+ lampa diodowa D-light Duo Gratis ☛

Modyfikator 
 czerwono-brązowy  

RBM

Modyfikator  
czarny  

BM

Modyfikator 
biały  
WM

Modyfikator 
opalizujący  

OM

Jasne 
szkliwo

LE

Ciemne 
szkliwo

DE

Jasna  
zębina

LD

Średnia  
zębina

MD

Ciemna  
zębina

DD

Odcień 
uniwersalny  

U

Liner
maskujący  

ML

Uzupełnienia:
1 strzykawka (2 ml) z otwieranà zatyczkà: 
lD; MD; DD; le; De; U; oM 195 zł
1 strzykawka (2 ml) z koƒcówkami dozujàcymi: Ml 195 zł
1 strzykawka (2.4 ml): rBM; BM; wM 185 zł

oferta dost´pna u autoryzowanych dystrybutorów Gc, produkty Gratis ☛ realizowane przez Biuro Gc tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.☛


