
Oferta obowiązuje od 16.01.2017 do 31.03.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

PrOmOcja stomatologiczna

N
ow

e o
pakowanie, jak zaw

sze

DOKONAJ JEDNORAZOWYCH         

ZAKUPÓW NA KWOTĘ POWYżEJ:*

500
zł

DOKONAJ JEDNORAZOWYCH         

ZAKUPÓW NA KWOTĘ POWYżEJ :*

1000
zł

DOKONAJ JEDNORAZOWYCH 

ZAKUPÓW NA KWOTĘ POWYżEJ :*

1300
zł

Otrzymasz do wyboru Zeta 5 Unit 5 l lub 
pistolet do mas wyciskowych za 1 zł

Otrzymasz Zeta 5 Unit 5 l lub 
pistolet do mas wyciskowych za 1 zł 

oraz smartwatch ZeFit2 za 1 zł 

Otrzymasz 2 dowolne opakowania alginatu** 
lub opakowanie Zeta 7 Spray (750 ml) za 1 zł

na
jwyższa jakość!

*wielokrotność kwoty na fakturze nie upoważnia do wielokrotnego  
 otrzymania gadżetu lub produktów za 1 zł
**do wyboru Hydrogum 5, Tropicalgin, Orthoprint



x6

w ceNie

Hydrorise
Niezawodne i precyzyjne o zwiększonej hydrofilności silikony typu A linii Hydrorise przeznaczone są do wszystkich technik pobierania wycisków   
w każdej sytuacji klinicznej. Szeroka linia mas wyciskowych Hydrorise umożliwia zastosowanie różnego stopnia lepkości w zależności od danego przypadku 
oraz dobranie właściwego czasu wiązania w zależności od potrzeb.

Hydrorise Putty  
 2 x 300 ml

Hydrorise Maxi Putty  2 x 380 ml 
+ silikonowy zegarek (kolor 
wysyłany losowo) w ceNie

Hydrorise Maxi Heavy Body 
2 x 380 ml + silikonowy zegarek 
(kolor wysyłany losowo) w ceNie

Hydrorise Light/Regular Body  
2 x 50 ml

Elite HD+
Silikonowe masy wyciskowe typu A o zwiększonej hydrofilności!
Efektywne, precyzyjne, preferowane przez elitę stomatologów!

Elite HD+ Putty 
2 x 250 ml

Elite HD+ Light/Regular Body
2 x 50 ml 

Elite HD+ Putty 
2 x (450 ml + 450 ml)
+ silikonowy zegarek (kolor 
wysyłany losowo) w ceNie

Elite HD+ Maxi Putty
2 x 380 ml
+ silikonowy zegarek (kolor 
wysyłany losowo) w ceNie

265,00 zł

215,00 zł

675,00 zł 429,00 zł

145,00 zł

155,00 zł

Hydrorise Maxi Monophase 
2 x 380 ml + silikonowy zegarek 
(kolor wysyłany losowo) w ceNie

Occlufast rock
Masa poliwinylosiloksanowa typu A do rejestracji stosunków 
przestrzennych między żuchwą a szczęką.

Gengigel
Żel przyspieszający gojenie po zabiegach chirurgicznych, działający przeciwzapalnie 
i przeciwobrzękowo. Uniwersalny: leczy zapalenia dziąseł, przyspiesza gojenie, zapobiega 
nawrotom, zwalnia progresję choroby prowadzącej do zapalenia tkanek przyzębia. 
Całkowicie naturalny i bezpieczny - zawiera 0,2% kwasu hialuronowego! Dla dzieci, 
dorosłych, diabetyków, kobiet w ciąży! 

Occlufast Rock (2 x 50 ml)
+ 12 zielonych końcówek 
mieszających)

147,00 zł

Gengigel 2 x 20 ml 
(drugie opakowanie ZA 50% ceNY) 

38,00 zł

10 x  Zmack Comp 4 g lub Zmack Flow 1,3 g   
+ 2 x  Zmack Comp  w ceNie
+ silikonowy zegarek (kolor wysyłany losowo) w ceNie

382,00 zł
59,00 zł 6 x  Zmack Comp 4 g 

+ Zmack Bond 4,5 ml
+ silikonowy zegarek (kolor wysyłany losowo) w ceNie

305,00 zł

Elite Glass
Przezroczysty silikon typu A do polimeryzacji materiałów 
światłoutwardzalnych.
Twardość 70 Shore’A.

Elite Glass (2 x 50 ml)
+ 12 zielonych końcówek 
mieszających)

139,00 zł

469,00 zł 449,00 zł 459,00 zł

Zetaplus
Zestaw precyzyjnych silikonów typu C polecanych w technice wycisków dwuwarstwowych.

Indurent gel 60 ml

43,00 zł

Oranwash 140 ml

45,00 zł

Thixoflex  140 ml

45,00 zł

Super 
Promocja

 
Dokonaj zakupu 

Hydrorise Putty 2 x 300 ml 
+ Hydrorise Light/Regular 2 x 50 ml 

za kwotę 380,00 zł a otrzymasz krem 
z mocznikiem 100 ml za 1zł 

Elite HD+ Putty 
2 x (450 ml + 450 ml) 
+ druga dowolna 
warstwa za 1zł !

Zmack system
estetyczny i uniwersalny widoczny w RTG kompozyt światłoutwardzalny do uzupełniania ubytków w zębach przednich i bocznych.

w ceNie
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+ +

+

-50%
ceny

155,00 zł
Zetaplus Intro Kit

89,00 zł
Zetaplus 1,53 kg

Super 
Promocja

 
 Dokonaj zakupu 

Elite HD+ Putty 2 x 250 ml 
+ Elite HD+ Light/Regular 2 x 50 ml 
za kwotę 320,00 zł a otrzymasz krem 

z mocznikiem 100 ml za 1zł 
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38,00 zł 19,00 zł

Stojak na kompozyty

W ZESTAWIE TANIEJ

W ZESTAWIE TANIEJ

ZAPROPONUJ GENGIGEL SWOJEMU PACJENTOWI !



*Zhermapol Sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez uprzedniego powiadomienia.

Regionalni menadżerowie sprzedaży:
Seweryn Piekarczyk 698 644 160
województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Przemysław Weber 600 877 208
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Robert Zaleśny 602 880 576
województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. augustówka 14, 02-981 Warszawa
tel.  +48 22 858 82 72, fax +48 22 642 07 14
www.zhermapol.pl

alghamix II
Mechaniczny mieszalnik do alginatowych i silikonowych mas 
wyciskowych oraz do gipsu.

Alghamix II + w ceNie urządzenia 2 x dowolne 
zestawy alginatów Intro Kit **

1645,00 zł

Hurrimix
Automatyczny mieszalnik do alginatowych mas wyciskowych i gipsów.

Hurrimix* + w ceNie urządzenia 4 x dowolne
zestawy alginatów Intro Kit **
(8 x alginat + 4 x pudełko + 4 x komplet miarek)

4199,00 zł

* gwarancja 3 lata lub 3 tys. cykli    ** Hydrogum 5 , Orthoprint, Tropicalgin

modulmix
Urządzenie do automatycznego mieszania mas silikonowych typu A (w stosunku 5 : 1).

Mieszalnik Modulmix możesz teraz kupić za 1 zł, jeżeli w ciągu 1 roku 
dokonasz zakupu materiałów firmy Zhermack z oferty klinicznej za kwotę 
4999,00 zł.
Odbiór urządzenia już po pierwszym zakupie materiałów za 1499,00 zł.
Szczegółowy regulamin promocji dostępny na stronie www.zhermapol.pl 

Przedstawiciele regionalni:
Andrzej Plakwicz 602 353 571
województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Marian Kwiatkowski 517 962 441
województwa: małopolskie, śląskie
Ryszard Radoń 600 877 211
Województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Katarzyna Ziółkowska 600 877 212
województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie


