
A Filtek Z250 kiállta az idők próbáját. Ez azért van így, 
mert a fogorvosok tudják, hogy a tömőanyag bizonyított 
teljesítményének köszönhetően mind anterior, mind 
posterior restaurációk esetén nagyszerű eredményeket 
érhetnek el.

• Univerzális használatra alkalmas mikrohibrid 
kompozit tőmőanyag

• 12�féle árnyalatban kapható

Sok éves, bizonyított 
teljesítmény

3M™ Filtek™ Z250 
univerzális tömőanyag

Gyorsaság és egyszerűség:
könnyen használható,  
20 másodperces kötési idő

Sok éves klinikai tapasztalat:
sok éves, bizonyított teljesítmény

a klinikai használatban

Könnyű kezelhetőség:
nem deformálódik, és 
gyakorlatilag nem tapad 
a műszerekhez

Sokoldalú:
anterior és posterior

restaurációkhoz

Természetes esztétika:
12 féle, fogszerkezethez 
illő árnyalatban kapható

Radiopak

Indikációk:

• Direkt anterior és posterior restaurációk 

• Korona felépítése

• Sínezés

• Indirekt restaurációk, pl. inlay-k, 
onlay-k és héjak

Akciós Ajánlatok

2022. október – december További információ
fogaszat@mmm.com



VÁSÁROLJON:

 Vásároljon 4 db  
Filtek™ Z550 tömőanyagot  
és 25% kedvezményt kap  
a vásárlás értékéből!4x 

25%

Clinpro™ Sealant Utántöltő 
12637 

VÁSÁROLJON:

 Vásároljon 4 Clinpro™  
Sealant utántöltőt és 25%  
kedvezményt kap  
a vásárlás értékéből!

4x 
25%
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Filtek™ Supreme Flow 
2x2g fecskendő

3930XX 

VÁSÁROLJON:

 

25%
Vásároljon 4 db Filtek™  
Supreme Flow  
tömőanyagot és 25% 
kedvezményt kap a vásárlás 
értékéből!

4x 

Filtek™ Ultimate 
1x4g fecskendő

3920XXX  

VÁSÁROLJON:

 Vásároljon 4 db Filtek™  
Ultimate tömőanyagot  
és 25% kedvezményt kap  
a vásárlás értékéből!

4x 
25%

Filtek™ Z550 
1x4g fecskendő 

 7050XX



A promóció részleteiről érdeklődjön a 3M  
hivatalos forgalmazóinál.

Scotchbond™ Universal Plus 
utántöltő 5 ml

Filtek™ Universal  
1x4 g fecskendő

41294 
6570XX  
6575XX

VÁSÁROLJON:

 Vásároljon 2 db  
Scotchbond™ Universal  
Plus utántöltőt és 1 db  
Filtek™ Universal  
tömőanyagot és 23% 
kedvezményt kap  
a csomag értékéből!

4 + 1
2x Scotchbond™  

Universal Plus 
+

1x Filtek™  
Universal

23%

RelyX™  Universal   
utántöltő 1x3,4g

56971, 56972, 
56973, 56974

VÁSÁROLJON:

 

4 + 1
Vásároljon 4 db RelyX™ 
Universal utántöltőt  
és 25% kedvezményt kap  
a vásárlás értékéből!

25%

4x 

2022. október – decemberAkciós Ajánlatok

Protemp™ 4 
46954, 46956,  
46957, 46959,  
46960, 46972

VÁSÁROLJON:

 Vásároljon 3 db  
Protemp™ 4 utántöltőt  
és 33% kedvezményt kap  
a vásárlás értékéből!

33%

3x 



Fogászati üzletág 
3M Hungária Kft. 
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.
Telefon: (+36-1) 270-7777
E-mail: fogaszat@mmm.com
Web: 3M.hu/dental

Az árakról kereskedőjénél érdeklődhet.
A kiadványban található képek illusztrációk.

© 3M 2022. Minden jog fenntarva.
A változtatás jogát fenntartjuk.

A 3M Magyarország fogászati divíziójának akciós megváltozott, amit az alábbi 5 pontban 
foglalunk össze:

• Az 1 Ft-os terméket és a számlát közvetlenül juttajuk el fogorvosi rendelőjébe, melyhez a kereskedője 
megosztja a 3M Magyarországgal a fogorvosi rendelő szállítási és számlázási alapadatait.

• Ha az akciós csomagokból választ, akkor az 1 Ft-os termékek számlázását és fogorvosi rendelőbe szállítását 
a One Advisory Kft. végzi a 3M megbízásában. 

• A kiadványban szereplő promóciók nem vonhatóak össze más akciós ajánlatokkal, csak fogorvosi rendelők 
vehetik igénybe és csak Magyarország határain belül érvényesek.

• Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a 3M értékesítési képviselőjével vagy írjon nekünk a 
fogaszat@mmm.com címre.

A Filtek Z250 kiállta az idők próbáját. Ez azért van így, 
mert a fogorvosok tudják, hogy a tömőanyag bizonyított 
teljesítményének köszönhetően mind anterior, mind 
posterior restaurációk esetén nagyszerű eredményeket 
érhetnek el.

• Univerzális használatra alkalmas mikrohibrid 
kompozit tőmőanyag

• 12�féle árnyalatban kapható

Sok éves, bizonyított 
teljesítmény

3M™ Filtek™ Z250 
univerzális tömőanyag

Gyorsaság és egyszerűség:
könnyen használható,  
20 másodperces kötési idő

Sok éves klinikai tapasztalat:
sok éves, bizonyított teljesítmény

a klinikai használatban

Könnyű kezelhetőség:
nem deformálódik, és 
gyakorlatilag nem tapad 
a műszerekhez

Sokoldalú:
anterior és posterior

restaurációkhoz

Természetes esztétika:
12 féle, fogszerkezethez 
illő árnyalatban kapható

Radiopak

Indikációk:

• Direkt anterior és posterior restaurációk 

• Korona felépítése

• Sínezés

• Indirekt restaurációk, pl. inlay-k, 
onlay-k és héjak


