
Sistem za profesionalno beljenje zob v ordinaciji in doma:
PURE OFFICE - SISTEM ZA BELJENJE V ORDINACIJI
PURE DAY IN PURE NIGHT - SISTEM ZA PACIENTOVO UPORABO DOMA 
(potrebna asistenca zobozdravnika za izdelavo kalupa in svetovanje)

Originalna in edinstvena formula za bistveno 
svetlejše in bolj bleščeče zobe

- Nevtralni pH
- lažji nanos na površino zoba 
- podaljšana impregnacija
- popolno sproščanje vodikovega peroksida
- zagotovljeno pacientovo udobje

PURE OFFICE 
INOVATIVEN SISTEM ZA BELJENJE VITALNIH IN NEVITALNIH ZOB V ORDINACIJI

35% vodikov peroksid

PANORAMSKI RETRAKTOR LIC
- popolnoma prilagodljiv za vse obrazne oblike, univerzalna velikost
- olajša dostop do mesta posega 
- zaščita pred poškodbami in iritacijo tkiv ustnic in lic
- uporaben tudi za druge zobozdravstvene posege: namestitev 
   ortodontskega aparata, namestitev venirjev, izdelava restavracij
- dostop do anteriornih in posteriornih zob
- namestitev ortodontskega aparata
- sterilizacija v avtoklavu do 134 °C
- večkratna uporaba in enostavna namestitev

- v setu sta 2 kosa

ZA USPEŠNO IN LAŽJE IZVAJANJE POSTOPKA 
BELJENJA ZOB IN DRUGIH ZOBOZDRAVSTVENIH 
POSEGOV PRIPOROČAMO ŠE: 

Gel na vodni osnovi za remineralizacijo zob 
in zmanjšanje občutljivosti zob. 
Nanos takoj po postopku beljenja. 

PURE PROTECT   
Zaščitna bariera za dlesni pri postopku beljenja 
zob v ordinaciji. Učinkovito izolira in zaščiti dlesen 
ter prepreči iritacijo. Enostavna odstranitev po 
zaključku beljenja. Priloženo gelu za beljenje v 
setu PURE OFFICE (dve brizgi). 
Na voljo tudi kot re�l pakiranje (4 brizge). 

PURE OFFICE KIT PRO-H35        
1 x brizga  s 35 % HP (5g)
1 x mešalna konica
2 x brizga po 1 ml (1,5g) PURE PROTECT 
pasta za zaščito dlesni                                                      47,00 EUR + DDV

Re�ll
PURE OFFICE TIPS
2 x mešalna konica za PURE OFFICE PROEM-2           3,50 EUR + DDV

PURE PROTECT PRP-BG
4 x brizga po 1 ml (1,5ml) s pasto za zaščito dlesni          36,50 EUR + DDV

PURE CARE PRC-DSB desensitizer zob
4 X brizga po 2,5g + nanašalne konice                        36,50 EUR + DDV

SET DVEH RETRAKTORJEV EJP-2BT                               51,00 EUR + DDV

 
                           

PURE CARE 

Vse za beljenje zob in nego zob po postopku beljenja 
PREIZKUŠENA KAKOVOST IN ZADOVOLJNI UPORABNIKI 

Za naročila pokličite: 05/36 71 711 ali pišite na info@combic.si. 
Cene veljajo do odprodaje zalog. DDV ni vključen v ceno. 
Več o naših ponudbah najdete na naši internetni strani 
https://www.combic.si ali na Facebook-u. 
Fotogra�je izdelkov so lahko simbolične.
Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Podnanos, tel.: 05 36 71 710.   

Sreča se prične z nasmehom

TOP2 KOSA
V SETU


