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• Łatwy do nałożenia na wilgotne powierzchnie

• Estetyczny lakier w kolorze zęba

• Szybkie znoszenie nadwrażliwości i uwalnianie fluoru 
 (5 % NaF ≙ 22,600 ppm fluoride)

• Pięć przyjemnych smaków*: melonowy, miętowy,  
 wiśniowy, karmelowy i gumy balonowe

• Ekonomiczna aplikacja – nanosi się tylko cienką warstwę,   
 wydajny

VOCO Profluorid® Varnish
Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości (5 % NaF)

Zestaw do profilaktyki
 

 OCHRONA. OPIEKA. KONSERWACJA.

• Stabilna, jednorodna konsystencja

• Bez parabenów

• Brak rozpryskiwania (2,000 - 3,000 r/min)

• Kolorystyka jak przy sygnalizacji świetlnej: łatwość i pewność wyboru

• Wartości RDA: gruboziarnista (czarwona) = 195,  
 średnioziarnista (żółta) = 127, drobnoziarnista (zielona) = 16*

• Możliwość stosowania z dowolnym narzędziem  
 (małą szczoteczką, gumką w kształcie kielicha, itp.) 

• Zawiera fluorki (700 ppm) i ksylitol (hamujący metabolizm bakterii)

• Przyjemny, delikatnie miętowy smak

Utrzymywanie zdrowych zębów przez długi czas jest celem współpracy Twojej, Twoich pacjen-
tów i firmy VOCO. Produkty VOCO to skuteczne lakiery fluorkowe i materiały znoszące nadwraż-
liwość odpowiednie dla wielu różnych wskazań, materiały do lakowania bruzd o dużej zawarto-
ści wypełniacza oraz pasty czyszczące o różnych stopniach ścieralności. Nasz zestaw profilak-
tyczny oferuje możliwość wypróbowania wielu różnych produktów do higieny jamy ustnej. Jeśli 
podobają Ci się te produkty zalecamy jak najszybsze złożenie ponownego zamówienia. Nume-
ry referencyjne (REF) poszczególnych produktów można znaleźć w naszych katalogach. W celu 
zamówienia po prostu wpisz je w formularzu zamówienia i przefaksuj formularz bezpośrednio 
do nas lub przekaż go przedstawicielowi handlowemu firmy VOCO.

CleanJoy®

Zawierająca fluor pasta do czyszczenia i polerowania o trzech stopniach abrazyjności

Obecnie również  
dostępne w opakowaniach   

SingleDose

Nowy smak:

guma balonowa



Grandio® Seal
Światłoutwardzalny nanohybrydowy uszczelniacz do bruzd

• Zastosowane nanowypełniacze zapewniają optymalną płynność

• Najwyższa zawartość wypełniaczy (wagowo 70%) w swoim segmencie

• Wyróżniające właściwości fizyczne, minimalna ścieralność, wysoka  
 odporność na zginanie i ekstremalnie mały skurcz polimeryzacyjny 

• Łatwość pracy

• Optymalna zwilżalność

• Idealne dopasowanie brzeżne

ZEStAW dO PROFILAKtyKI

Remin Pro®

• Zawiera fluor (1450 ppm), hydroksyapatyt i ksylitol

• Zapewnia równowagę flory bakteryjnej jamy ustnej i  
 chroni zęby przed szkodliwymi atakami kwasów

• Wzmacnia zęby po wybielaniu i profesjonalnym czyszczeniu

• Spowalnia rozwój próchnicy dzięki zawartości ksylitolu

• Dostępny w trzech smakach (melonowy, miętowy  
 i truskawkowy)

• Możliwość codziennego stosowania – idealny do użytku  
 w domu 
 
Remin Pro® forte*

•  Zawiera wysokiej jakości wyciągi z imbiru i kurkumy 
– działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne

•  Całościowe wsparcie zdrowia jamy ustnej 
– zapobieganie i znoszenie nadwrażliwości  
– sprzyja gojeniu i regeneracji zmienionej zapalnie błony  
 śluzowej

Remin Pro® · Remin Pro® forte
Ochrona zębów z fluorem i hydroksyapatytem

*zestaw nie obejmuje wszystkich typów opakowań produktów
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VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3 
27472 Cuxhaven  
Niemcy

Tel.: +49 (0)4721-719-0 
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

REF

Dostawa za pośrednictwem magazynu:

Data / miejsce PodpisTelefon 

Fax do +49 (0) 4721-719-140

Pieczęć gabinetu stomatologicznego:

Produkt Ilość Cena


