
Making People Smile

Aanbiedingen
voor tandartsen 

Geldig van 1 september 2022
t/m 31 december 2022

Bereik hoge  
esthetiek &  
verhoog uw  
efficiëntie



ivoclar.com

OptraGate biedt een betrouwbare 
oplossing voor veel klinische toepassingen,  
meer dan alleen een mondspreider.

Één dag 
met OptraGate®

      8 : 30

Afspraak mondhygiëne 

OptraGate, Proxyt polijstpasta

      10 : 00

Posterieure restauratie
 
OptraGate, Adhese Universal, Tetric PowerFill, Bluephase PowerCure

      11 :30

Restauratie in het front
 
OptraGate, Adhese Universal, IPS Empress Direct

      14 : 30

Sealen van fissuren
 
OptraGate, Helioseal F Plus



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Geldig van 1 september 2022 t/m 31 december 2022

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.  
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/12/2022, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.  
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. Promoties 
die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.  
Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen  
(http://www.ivoclar.com/group). U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een 
e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

Adviesprijs 
EUR 1.781,50

Pakketprijs
EUR 1.650,00

7%
BESPAAR

1 x       Bluephase PowerCure  System Kit   
inclusief Tetric PowerFill en Adhese Universal 
   691918  System Kit mixed    
of  668253  System Kit syringe 

(adviesprijs per verpakking:  EUR 1.650,00)

1 x     OptraGate   
Assortment of Refill  naar keuze  * 
      577275   OptraGate  Assortment 
of  591451   OptraGate  Junior Refill 
of  590851   OptraGate  Small Refill 
of  590850   OptraGate  Regular Refill 
of  740898   OptraGate for Scanning  Assortment 
of  740900   OptraGate for Scanning  Small Refill 
of  740899   OptraGate for Scanning  Regular Refill 

(adviesprijs per verpakking:  EUR 131,50)

76061

Eén dag met OptraGate:  
Posterieure restauratie



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Geldig van 1 september 2022 t/m 31 december 2022

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.  
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/12/2022, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.  
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. Promoties 
die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.  
Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen  
(http://www.ivoclar.com/group). U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een 
e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

12%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 319,70

Pakketprijs
EUR 282,30

4 x      Tetric Prime  Refill,  3 g  A2   
706608  (adviesprijs per verpakking:  EUR 55,05)

1 x     Adhese Universal  VivaPen  Refill,  2 ml  
665156  (adviesprijs per verpakking:  EUR 62,10)

1 x     VivaPen Snap-on Cannulas  Refill,  100 stuks  * 
745762  (adviesprijs per verpakking:  EUR 37,40)

Bijvoorbeeld:

Koop uw favoriete beproefde Tetric Line composieten ter 
waarde van minstens EUR 200,00 in combinatie met de  
nieuwe unieke Adhese Universal VivaPen.

76103

Tetric® Line composieten  
& Adhese® Universal



Making People Smile

CAD/CAM  
Chairside

Geldig van 1 september 2022
t/m 31 december 2022

Cement waar 
u op kunt 
bouwen en 
vertrouwen

Probeer onze  
nieuwe 
conventionele  
oplossing:

ZirCAD®  
Cement   
  



*** Afhandeling van retourzendingen via Ivoclar Vivadent vertegenwoordigers of dealers.

ivoclar.com

Geldig van 1 september 2022 t/m 31 december 2022

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.  
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/12/2022, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.  
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. Promoties 
die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.  
Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen  
(http://www.ivoclar.com/group). U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een 
e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

1 x      ZirCAD Cement  Refill,  8,5 g  
746963  (adviesprijs per verpakking:  EUR 80,35)

Nieuw ZirCAD Cement:   
Probeer het nu  –  met tevredenheidsgarantie!
Ons nieuwe ZirCAD Cement voor zirkoniumoxide restauraties 
is gemakkelijk en efficiënt in gebruik. Probeer het 30 dagen uit. 

Indien  u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u het product terugsturen 
binnen 30 dagen en u ontvangt het volledige bedrag terug.***

75175

ZirCAD® Cement 
Niet goed, geld terug!



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Geldig van 1 september 2022 t/m 31 december 2022

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.  
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/12/2022, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.  
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. Promoties 
die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.  
Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen  
(http://www.ivoclar.com/group). U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een 
e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

15%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 542,35
Pakketprijs

EUR 462,00

75662

3 x     IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab1,  
5 stuks,  MT Multi,  C17,  kleur naar keuze

        (adviesprijs per verpakking:  EUR 154,00)

1 x     ZirCAD Cement  Refill,  8,5 g *

        746963  (adviesprijs per verpakking:  EUR 80,35)

[1] CEREC/inLab is geen geregistreerd handelsmerk van Ivoclar AG.

Het duo voor CAD/CAM  
zirkonium restaties



CEREC/inLab is not registered trademark of Ivoclar Vivadent AG.

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Geldig van 1 september 2022 t/m 31 december 2022

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.  
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/12/2022, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.  
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. Promoties 
die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.  
Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen  
(http://www.ivoclar.com/group). U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een 
e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

12%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 653,35
Pakketprijs

EUR 573,00

75663

3 x     Variolink Esthetic DC  Refill,   
9 g,  kleur naar keuze

        (adviesprijs per verpakking:  EUR 191,00)

1 x     ZirCAD Cement  Refill,  8,5 g *

        746963  (adviesprijs per verpakking:  EUR 80,35)

Het juiste cement voor 
CAD/CAM zirkonium  
restauraties



Making People Smile

Essentieel
voor een
mooie
glimlach

Geldig van 1 september 2022
t/m 31 december 2022

Aanbiedingen
voor (preventieve) 
mondzorg



41%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 104,35
Pakketprijs
EUR 61,35

76096

3 x     Proxyt,  80 g tube naar keuze 
701470 fine,  701471 medium,  
701472 medium fluoride free  of  701473 coarse 

(adviesprijs per verpakking:  EUR 20,45)

1 x     Fluor Protector S  Starter Kit,  4 g * 
686709  (adviesprijs per verpakking:  EUR 43,00)

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Geldig van 1 september 2022 t/m 31 december 2022

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.  
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/12/2022, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.  
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. Promoties 
die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.  
Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen  
(http://www.ivoclar.com/group). U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een 
e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

39%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 110,60
Pakketprijs
EUR 67,60

76097

1 x     Proxyt  Single Dose   
Fine or Coarse,  200 stuks 
703250  or  703252   (adviesprijs per verpakking:  EUR 67,60)

1 x     Fluor Protector S  Starter Kit,  4 g * 
686709  (adviesprijs per verpakking:  EUR 43,00)

Proxyt / Fluor Protector S 
Reiniging & bescherming



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Geldig van 1 september 2022 t/m 31 december 2022

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.  
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/12/2022, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.  
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. Promoties 
die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.  
Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen  
(http://www.ivoclar.com/group). U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een 
e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

Adviesprijs 
EUR 519,35

Pakketprijs
EUR 434,50

16%
BESPAAR

3 x       Helioseal F Plus  Assortment,  5 x 1,25 g 
686770  (adviesprijs per verpakking:  EUR 101,00) 

1 x     OptraGate   
Assortment of Refill  naar keuze 
      577275   OptraGate  Assortment 
of  591451   OptraGate  Junior Refill 
of  590851   OptraGate  Small Refill 
of  590850   OptraGate  Regular Refill 
of  740898   OptraGate for Scanning  Assortment 
of  740900   OptraGate for Scanning  Small Refill 
of  740899   OptraGate for Scanning  Regular Refill 

(adviesprijs per verpakking:  EUR 131,50) 

1 x     OptraGate  Assortment,  
20 x blue  +  20 x pink  * 
      669089   Junior Assortment 
of  669088   Small Assortment 

(adviesprijs per verpakking:  EUR 84,85)

76063

Eén dag met OptraGate:  
Sealen van fissuren


