OFERTAS
Válido de 01.10.2022 a 31.12.2022

Oferta 1: CleanJoy SingleDose 6 x 2 g
Indispensável
na profilaxia

Pasta fluoretada para profilaxia e polimento em três graus			
de intensidade de limpeza

menta

• Aplicação fácil, rápida e higiênica
• Não necessita de suportes adicionais
• Não derrama, não escorre
• Disponível em três graus de abrasividade, para uma profilaxia			
individualizada de acordo com o caso
• Codificação com as cores do semáforo: simples e inconfundível
• Pode ser aplicada com qualquer utensílio rotativo (escovas, taças, etc.)
• Contém fluoretos (700 ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano)

Forma de apresentação
REF 2100

CleanJoy SingleDose 6 x 2 g, 						
sabor menta (granulação fina, média e grossa)

R$ 19,90

cada

Oferta
Especial

Oferta 2: Structur 2 SC + Structur 3 QM
Líder
de Mercado

GRÁTIS

+
Compósito autopolimerizável para a confecção de coroas
e pontes provisórias

Compósito autopolimerizável nanorreforçado para a confecção
de coroas e pontes provisórias

• Tempo de presa na cavidade bucal inferior a 1 minuto

• Rápida polimerização

• Fácil acabamento e polimento

• Fácil de remover do dente preparado durante
a fase elástica

• Material provisório de longa duração

• Brilha sem polimento – basta remover a camada de inibição

• Especialmente econômico devido ao baixo desperdício
de material

• Brilho natural e fluorescência
• Alta resistência à compressão e às fraturas

• Fluorescência natural
Formas de apresentação
REF 3074
REF 3075
REF 3076

Structur 2 SC 75 g - A1 + Structur 3 QM 5 ml - A1
Structur 2 SC 75 g - A2 + Structur 3 QM 5 ml - A2
Structur 2 SC 75 g - A3 + Structur 3 QM 5 ml - A3

R$ 569,00

cada

Economize

25%

Oferta 3: 2 x Admira® Fusion x-tra + Calcimol LC
GRÁTIS

+
Material de restauração fotopolimerizável bulk fill, nano-híbrido,
à base de ORMOCER®

Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável para reconstruir a natureza!

• Exclusivamente à base de cerâmica - altamente biocompatível

• Material monocomponente: pronto para usar

• Rápido e de alta qualidade – polimerização segura
em camadas de 4 mm

• Poupa tempo: material fotopolimerizável aplicado diretamente

• Contração de polimerização mínima (1,25 % v/v)
• Ótima adaptação marginal
• Extremamente resistente a alterações de cor
• Elevada dureza superficial para ótimos resultados a longo prazo

• Proteção pulpar efetiva

com a seringa antigotejamento NDT®
• Alto nível de proteção à polpa quando utilizada a técnica
de condicionamento ácido
• Estimula a formação de dentina terciária

• Cor universal com efeito “camaleão”

Formas de apresentação
REF 3069

2 cx. Admira Fusion x-tra 1 seringa 3 g - Universal
+ 1 cx. Calcimol LC 2 seringas x 2,5 g, acessórios

R$ 599,90

cada

Economize

37%

VOCO OFERTAS
Oferta 4: Kit Amaris® + Futurabond® U 50 SingleDose
GRÁTIS

+
Material fotopolimerizável nano-híbrido, de alta estética

Adesivo universal de polimerização dual

• Seleção de cores fácil e precisa

• Excepcional versatilidade nas aplicações:
um adesivo para todos os casos

• Efeito camaleão para restaurações imperceptíveis e perfeitas

• Aplicação em uma só camada – tempo total de trabalho
de apenas 35 segundos

• Sem cores préconcebidas, restaurações intuitivas
• Pelo menos 8 minutos de tempo de trabalho

• Aplicação fácil, rápida e higiênica em SingleDose

• Ótimas propriedades de polimento, resistência à abrasão,
estabilidade de brilho

• Valores de adesão excelentes

Forma de apresentação
REF 3070

Kit com 8 seringas de 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD),
2 seringas de 1,8 g Amaris Flow (HT, HO), escala de cores,
acessórios + Futurabond U 50 un. SingleDose, acessórios

R$ 1.729,90

cada

Economize

19%

Oferta 5: Profluorid Varnish 50 SingleDose + CleanJoy SingleDose 6 x 2 g
+ Grandio®SO Heavy Flow A2 + Livro: Você já viu um dente colorido?

+

GRÁTIS

Verniz dessensibilizante dentário com flúor (5 % NaF)
• Fácil de aplicar – com excelente adesão mesmo
em superfícies úmidas
• Verniz da cor do dente
• Dessensibilização rápida e liberação de flúor
(5% NaF = 22.600 ppm fluoreto)

+

GRÁTIS

+

GRÁTIS

Compósito fotopolimerizável universal nano-híbrido fluido
de alta viscosidade
• Viscosidade maior que a dos compósitos fluidos convencionais,
ou seja, não escorre
• Uso universal – indicado para cavidades de qualquer classe
• Altíssimo conteúdo de carga, superior a 83 % w/w

• Bom rendimento, pois basta aplicar uma fina camada

• Aplicação exata, cobrindo por completo as paredes da cavidade

• Ideal para o tratamento das áreas cervicais após a profilaxia
e a remoção de cálculo dentário

• Fácil preenchimento de áreas retentivas, caixas proximais e
áreas junto da gengiva
• Alta estabilidade de cor

Formas de apresentação
Profluorid Varnish 50 SingleDose x 0,40 ml nos sabores:
REF 3086
Chiclete
REF 3082 Melão
REF 3087
Pina Colada
REF 3083 Caramelo
REF 3088
Mixed (48 un. x 0,40 ml)
REF 3084 Cereja
REF 3085 Menta
+ CleanJoy SingleDose 6 x 2 g, sabor menta (fina, média e grossa)
+ GrandioSO 1 seringa 1 g, cor A2, acessórios
+ Livro Você já viu um dente colorido?

• Ótimas propriedades de polimento e brilho duradouro

R$ 399,00

cada

Oferta
Especial

VOCO OFERTAS

MEGA OFERTA TWINKY STAR!

Oferta 6: Twinky Star Flow Rosa e Azul + Livro: Você já viu um dente colorido?
GRÁTIS

+
Material de restauração à base de compômero colorido
fotopolimerizável, com efeito brilhante
• Cores atraentes e cintilantes
• Baseado na comprovada tecnologia de compômeros da VOCO
• Ajuda as crianças a superarem medos

Forma de apresentação
REF 3073

Twinky Star Flow Rosa e Azul 2 g
+ Livro Você já viu um dente colorido?

SEU PEDIDO

• O livro "Você já viu um dente colorido?", tem o objetivo de
proporcionar de forma lúdica e diferenciada, os temas da
higiene bucal e da saúde em geral dos pequenos. Além de levar
informação e muita alegria, possibilita ainda o despertar do
sonho da profissão de ser dentista com o uso dos restauradores
coloridos Twinky Star.

R$ 189,00

cada

REPRESENTANTE:

Para fazer seu pedido, fale com seu Consultor VOCO ou sua
Dental de preferência. Preços especiais oferecidos por sua dental
prevalecem sempre. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.
Preços sugeridos pelo fabricante com ICMS / IPI incluso.

VOCO do Brasil Ltda • Av. Severo Dullius, 195/101A · Porto Alegre · RS · CEP: 90200-310 · Fone: (51) 3337-5153 · E-mail: info@voco.com.br
VOCO GmbH • Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germany · www.voco.dental

Oferta
Especial
VC 84 002190 BR 1022

• Excelentes propriedades de polimento

