
Belilni seti za pacientovo uporabo v udobju doma 
po obisku zobozdravnika v ordinaciji 

PURE DAY
formula s 6 % vodikovim peroksidom
7 dnevna terapija po 2uri/dan

Izdelava 
nanašalnega 
kalupa

Določanje barve 
pred postopkom 
beljenja

PURE DAY
PURE NIGHT

 

 

PURE NIGHT 
- formula s 16,5 % karbamid peroksidom
- idealno za paciente z motnjami v pigmentaciji zob
- aplikacija preko noči
  tedenska terapija po 7 ur/noč 

Določanje barvnega 
odtenka po 
zaključenem 
postopku beljenja

V setu tudi posoda za 
shranjevanje kalupa 
z ogledalom

LIČNO DARILO ZA 
VAŠEGA PACIENTA

PURE DAY KIT  PRD-H6
4 x brizge s 6% PH (2.4g)
1 x posodica za shranjevanje nanašalnega kalupa
2 x laminatna ploščica za izdelavo kalupa                                39,10 EUR + DDV

PURE NIGHT KIT  PRN-C16
4 x brizge s 16,5 % PC (2.4g)
1 x posodica za shranjevanje nanašalnega kalupa
2 x laminatna ploščica za izdelavo kalupa                                 39,10 EUR +DDV

PURE BOOST  TERMIČNI DIFUZOR                                            236,00 EUR + DDV

KLIRICH PRO                                                                                      59,85 EUR + DDV
KLIRICH HOME                                                                                  10,23 EUR + DDV

- pospeši aktivacijo Pure O�ce gela
- optimizira oksidacijo in zagotavlja 
   boljše rezultate
- pospeši delovanje vodikovega peroksida 
  skozi strukturo zoba
- naprava je premicna, pacient je po 
  namestitvi mobilen
- kompaktna in lahka konstrukcija
- tiho delovanje
- enostavno upravljanje

PURE BOOST - TERMIČNI DIFUZOR
TERMIČNI DIFUZOR

ZA ŠE UČINKOVITEJŠE DELOVANJE IZDELKOV 
IZ PROGRAMA ZA BELJENJE IN ŠE BOLJŠE REZULTATE PRIPOROČAMO: 

Za naročila pokličite: 05/3671711 ali pišite na info@combic.si. 
Cene veljajo do odprodaje zalog. Več o naših ponudbah najdete na naši 
internetni strani https://www.combic.si/ ali nas poiščite na Facebook-u.

Sreča se prične z nasmehom

Klirich PRO + Klirich HOME 
- vsestranski periodontalni gel za uporabo 
  v ordinaciji in doma
- številni zadovoljni uporabniki 
- več o izdelku poiščite 
  na naši spletni strani

1 X Klirich PRO
 = 1 X Klirich 
HOME GRATIS 

59,85 EUR
 + DDV


