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Katalog nagród

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Katalogiem nagród. Znajdziesz w nim wiele nowoczesnych, 

starannie wybranych produktów stomatologicznych dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Przyjemnego zbierania punktów!
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1 Usługa
–  wypełnienie małe

Usługa
–  wypełnienie średnie

2

3 Usługa
–  wypełnienie duże

Usługa
–  pakiet higienizacyjny 

(u higienistki)

4

5 Usługa
–  pakiet wybielania BASIC LIGHT    
(wybielanie aktywowane światłem)

1100 punktów

1000 punktów

1700 punktów

1200 punktów

3500 punktów
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Szczoteczka Curaprox
 CS 1560 soft

Idealna dla pacjentów przyzwyczajonych do 

średnio twardych szczoteczek. Na jej główce 

umieszczono 1560 włókien CUREN o średnicy 

0,15 mm. Włosie CUREN nie sztywnieje  

w kontakcie z wodą, dzięki czemu zachowuje 

swoją miękkość i delikatność.

6

90 punktów

7
Szczoteczka Curaprox

CS 3960 supersoft

Idealna dla pacjentów preferujących większy 

opór przy szczotkowaniu, jednocześnie 

zapewniający ochronę dziąseł. Na jej główce 

umieszczono 3960 włókien CUREN o średnicy 

0,12 mm. Włosie CUREN nie sztywnieje  

w kontakcie z wodą, dzięki czemu zachowuje 

swoją miękkość i delikatność.

90 punktów

Szczoteczka Curaprox
CS 5460 ultrasoft

Innowacja w dziedzinie szczoteczek do 

codziennej higieny zębów. Na jej główce znajduje 

się 5460 włosków CUREN o średnicy 0,10 mm, 

dzięki czemu jest bardzo miękka 

i mięsista. Nadaje się idealnie do masażu dziąseł 

i gruntownego usuwania płytki nazębnej. 

Polecana osobom ceniącym delikatność 

w pielęgnacji zębów i dziąseł.

8

90 punktów



200 punktów
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10
Curaprox
Travel Set

Wyjątkowa, kompaktowa, podróżna szczoteczka 

do zębów, orzeźwiająco świeża, wybielająca pasta 

do zębów oraz dwie szczoteczki do czyszczenia 

przestrzeni międzyzębowych z poręcznym 

uchwytem. Teraz swoje ulubione produkty do 

higieny jamy ustnej, możesz zabrać ze sobą, 

gdziekolwiek tylko zechcesz! Od dbania o zęby 

nie ma urlopu!

11

300 punktów

Końcówki wymienne 2 szt.
Oral-B CrossAction EB50

Nowa końcówka wymienna Oral-B do 

szczoteczek elektrycznych o specjalnie 

wyprofilowanym włosiu. Zapewnia skuteczne 

usunięcie płytki nazębnej z przestrzeni 

międzyzębowych oraz trudno dostępnych 

miejsc. Końcówki pasują do wszystkich modeli 

elektrycznych szczoteczek Braun Oral B, 

z wyjątkiem tych z serii Sonic i Pulsonic.

9
Szczoteczka międzyzębowa

TePe - zestaw

TePe ma długą tradycję w rozwoju produktów 

do profilaktycznej opieki stomatologicznej, 

ze szczególnym naciskiem na czyszczenie 

przestrzeni międzyzębowych. Nasza gama 

szczoteczek jest obszerna, z dużym wyborem 

rozmiarów i kształtów, struktury włókien, które 

są tak zaprojektowane, aby spełniać wymagania 

profesjonalistów i pacjentów na całym świecie. 100 punktów
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Nić dentystyczna 
- miętowa ORAL-B Satin Floss

Miętowa, satynowa nić dentystyczna zapewnia 

uczucie doskonałej świeżości na długi czas oraz 

przynosi doskonałe rezultaty. Dwuwarstwowa 

struktura sprawia, że produkt jest bardzo 

wytrzymały. Gładka powierzchnia nici nie 

podrażnia dziąseł.

12

75 punktów

13
Zestaw do czyszczenia języka 

Tong-Clin Set

Najnowsze badania wykazały, że nieświeży 

oddech w niemal 90% przypadków spowodowany 

jest patologicznym osadem na języku. Aby 

rozwiązać ten problem, zalecamy stosowanie żelu 

miradent Tong-Clin o działaniu antybakteryjnym 

w połączeniu ze szczoteczką do czyszczenia 

języka miradent Tong-Clin De Luxe. 170 punktów
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15

Pasta na wrażliwe zęby 75ml 
BIOREPAIR Sensitive

Remineralizująca pasta dla osób borykających 

się z nadwrażliwością zębów. Pasta odbudowuje 

szkliwo, zmniejszając wrażliwość zębów. 

Cząsteczki MICROREPAIR wnikają w strukturę 

zębów, łagodzą tym samym ból związany  

z jedzeniem zimnych pokarmów.

16

120 punktów

Wybielająca Pasta do zębów  
na osad i przebarwienia 75 ml 
BLANX Med Intensive Stain  
Removal

Wybielająca pasta do zębów doskonale usuwa 

osad z powierzchni zębów, który pojawia się 

wskutek częstego picia kawy czy herbaty. 

Formuła pasty opiera się na bazie arktycznych 

porostów oraz mikroproszku z bambusa. Pasta 

ma intensywny miętowy posmak.

150 punktów

Pasta do zębów
GC Tooth Mousse

Oparta na wodzie, bezcukrowa pasta do 

miejscowego stosowania zawierajaca kompleks 

Recaldent CPP-ACP (fosfopeptyd kazeiny 

- amorficzny fosforan wapnia). Utrzymuje 

równowagę mineralną w jamie ustnej, stwarzając 

w niej idealne środowisko. 270 punktów
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19

Szczoteczka soniczna 
Philips Sonicare ProtectiveClean 
4500
Szczoteczka soniczna ProtectiveClean 4500 

została wyposażona w dwa programy pracy do 

codziennego mycia oraz program wybielający do 

usuwania przebarwień. 

Bezpieczne szczotkowanie zapewnia 

wbudowany czujnik nacisku, który sygnalizuje, 

kiedy zbyt mocno przyciskamy szczoteczkę do 

zębów i dziąseł.

2000 punktów

Szczoteczka elektryczna Oral-B 
Seria iO TM 8

Zastosowana przełomowa technologia 

magnetyczna iO zapewnia profesjonalny sposób 

delikatnego szczotkowania, zdrowe dziąsła  

i niespotykane dotąd uczucie czystości. Atutem 

szczoteczki jest również nowoczesny sposób 

ładowania, który trwa ok. 3 godziny. Szczoteczka 

posiada 6 inteligentnych trybów umożliwiających 

spersonalizowane szczotkowanie: tryb 

czyszczenia codziennego, tryb delikatnego 

czyszczenia, tryb pielęgnacji dziąseł, tryb 

dokładnego czyszczenia, tryb wybielania. 

Ponadto model łączy się z aplikacją  

w telefonie. Bardzo przydatna jest również 

dwuminutowa funkcja timera oraz inteligentny 

czujnik siły nacisku, który kolorami sygnalizuje 

stosowany przez ciebie napór. 

3000 punktów

17
Irygator 

Philips Sonicare HX 3806/31 
Cordless Power Flosser 3000 

Irygator Philips Sonicare dzięki technologii Quad 

Stream usuwa nawet do 99% płytki nazębnej, co 

pozwala zmniejszyć ryzyko rozwoju próchnicy 

między zębami, a także pomaga zapobiegać 

chorobom dziąseł oraz nieprzyjemnemu 

zapachowi z ust. Dzięki technologii Pulse Wave 

będziesz w stanie dokładnie oczyścić wszystkie 

miejsca w jamie ustnej, ząb po zębie bez obaw,  

że pominąłeś jakiś obszar.

1600 punktów
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Artykuły do pielęgnacji zębów dla dzieci

20
Szczoteczka Curaprox
Kurakid

Delikatna szczoteczka przeznaczona dla dzieci  

w wieku od 0 do 4 roku życia. Ultra miękkie 

włosie jest całkowicie bezpieczne dla dziąseł  

i szkliwa dziecięcych zębów. Szczoteczka zawiera 

4260 CUREN- włókien, przez co z łatwością 

usuwa nagromadzony nalot z ząbków malucha  

i umożliwia głęboką penetrację w przestrzeniach 

międzyzębowych.

90 punktów

Szczoteczka Curaprox
CS Smart

Szczoteczka CS Smart posiada 7600 CUREN 

włókien o średnicy 0,08 mm, umożliwiając 

efektywne i delikatne szczotkowanie. CS Smart 

przeznaczona jest dla dzieci powyżej 5 roku 

życia.

21

90 punktów

22
Płyn do płukania jamy ustnej
Elgydium Junior EMOJI

Płyn do płukania zawiera Fluorinol o zawartości 

250 ppm jonów fluoru, który bardzo szybko 

wiąże się ze szkliwem, dzięki czemu wzmacnia 

zęby, chroniąc je przed próchnicą, a także przed 

osadzaniem się na nich płytki nazębnej. Produkt 

posiada w swoim składzie również Syliglicol, 

który tworzy na powierzchni szkliwa specjalną 

warstwę ochronną. To właśnie ona chroni przed 

osadzaniem się płytki bakteryjnej, która mogłaby 

sprzyjać powstawaniu ubytków.

Smak malinowo-truskawkowy, dla dzieci od 7 

roku życia - 500 ml.

80 punktów
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Przeciwpróchnicowa  
edukacyjna pasta do zębów  

ELGYDIUM

Edukacyjna pasta do zębów, która barwi płytkę 

nazębną. Jeśli dziecko ma kłopot z dokładnym 

czyszczeniem zębów lub gdy często pojawiają się 

u niego zmiany próchnicze, warto wypróbować 

ten produkt. Pasta zawiera specjalne 

mikrokapsułki z pigmentem. Mechaniczne 

szczotkowanie uwalnia z nich pigment,  

który stopniowo zmienia kolor piany na niebieski. 

W ten sposób wskazuje, że szczotkowanie zębów 

trwało zalecane przez stomatologów 2 minuty.

23

90 punktów

24 Szczoteczka elektryczna 
Oral-B Kids

Okrągła główka została zaprojektowana 

specjalnie z myślą o dziecięcej jamie ustnej. 

Niewielkie rozmiary pozwalają dokładnie 

dotrzeć do każdego obszaru i zadbać o 

odpowiednią higienę, a zaokrąglone końcówki 

włókien delikatnie dbają o dziąsła.

340 punktów
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25

Szczoteczka Curaprox 
CS 5460 Ortho

Miękka ortodontyczna szczoteczka Curaprox 

Ortho CS zapewni dokładne mycie zębów  

z aparatem ortodontycznym. Specjalny rowek na 

środku szczoteczki dopasowuje się do kształtu 

aparatu i ułatwia czyszczenie obszarów przy 

zamkach i łukach.

26

27

Nić dentystyczna dla osób  
z aparatem ortodontycznym,  
do mostów, koron i implantów
Oral-B Superfloss

Każdy kawałek jest podzielony na trzy części. 

Sztywniejszy koniec ułatwia wprowadzanie 

nici pod elementy aparatu. Dalsza część nici 

ma puszystą pęczniejącą strukturę, dzięki niej 

w sposób komfortowy można oczyścić miejsca 

przy zamkach czy przy mostach. Ostatnia część 

to klasyczna woskowana nić, przy pomocy której 

oczyścisz ciasne przestrzenie między zębami  

i miejsca poniżej linii dziąseł.

75 punktów

Produkty polecane dla pacjentów w leczeniu ortodontycznym

Szczoteczka Curaprox
jednopęczkowa

Wyjątkowa szczoteczka jednopęczkowa, na 

której znajdują się gęsto zbite ultra cienkie 

włókna CUREN o długości 6 mm lub 9 mm.

90 punktów

90 punktów

Pasta do zębów 
Vitis Anticaries

Przeciwpróchnicza pasta do zębów przeznaczona 

do codziennej pielęgnacji jamy ustnej. 

Wzmacnia i odbudowuje szkliwo zębów. 

Zapewnia świeży oddech i zapobiega 

powstawaniu kamienia nazębnego.

28

120 punktów
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Płyn do płukania jamy ustnej 
ELUDRIL Classic 200 ml

ELUDRIL Classic to płyn do płukania jamy ustnej 

z chlorheksydyną o stężeniu 0,1%. Pomaga 

utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej 

zwłaszcza po zabiegach chirurgicznych, ekstrakcji 

zęba, wszczepieniu implantów. Działa łagodząco 

na podrażnione dziąsła.

30

31
Antyseptyczny żel  
z 0,20% chlorheksydyną
Elugel 

Antyseptyczny żel z 0,20% chlorheksydyną jest 

stosowany wspomagająco przy zapaleniu dziąseł 

i chorobach przyzębia. Doskonale sprawdza się 

po usunięciu zęba, założeniu implantu oraz po 

innych zabiegach stomatologicznych.

Produkty polecane po zabiegach chirurgicznych 

Szczoteczka pozabiegowa
VITIS SURGICAL

Survical to szczoteczka specjalistyczna, 

chirurgiczna opracowana dla pacjentów po 

zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej. 

Szczoteczka utrzymuje prawidłową higienę 

jamy ustnej, jest niezbędna w procesie gojenia 

i pomaga unikać zakażeń i powikłań. Bardzo 

miękkie włókna delikatnie usuwają resztki 

pokarmu z obszarów chorobowych, nie 

uszkadzając ich.

100 punktów

150 punktów

100 punktów

W celu odbioru wybranej nagrody 
 prosimy o kontakt z recepcją.


