
zaplatíte 69 Kč
sleva 4 Kč

zaplatíte 95 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 90 Kč
sleva 5 Kč

zaplatíte 50 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 38 Kč
sleva 3 Kč

zaplatíte 90 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 3 837 Kč
sleva 596 Kč

WELLSABRUSH dětský oboustranný zubní
kartáček želva
- čistí zároveň jak horní, tak dolní zoubky
- velmi měkká vlákna neporaní dáseň
- krátký zástřih vláken je ideální pro dětská ústa
- zubní kartáček ve tvaru želvy
- různé barvy, baleno v sáčku

WELLSAKIDS návlek na prst
- speciální silikonový 
  návlek na prst pro 
  čištění prvních zoubků 
  a masírování dásně
- jemné gumové štětinky 
- kartáček lze vyvařit
- barvy: 
      - zelená
      - růžová
- neobsahuje PVC 
- baleno v blistru

TePe Compact Tuft
- solo kartáček
- baleno v sáčku

TePe zubní kartáčky
- Select - velká zužující se hlavička
- Select Compact - malá zužující se hlavička
- baleno v sáčku

- na výběr tvrdosti: 
    - extrasoft    
    - soft
    - medium

PERIO.AID INTENSIVE CARE 0,12% CHX 
zubní gel
- ke krátkodobému použití
- při počínající či již probíhající parodonti-
  tídě
- 0,12% chlorhexidin diglukonát
- 10 % xylitolu
- obsah 75 ml

Oral-B Superfloss, 50ks
- dentální niť pro čištění 
  pod můstky, korunkami, 
  případně pod orthodon-
  tickými aparátky
- 50 ks v balení Photac Fil Quick Aplicap

- pryskyřicí modifikovaný skloionomerní 
  výplňový materiál
- není nutno použít kondicioner ani 
  ochranný lak
- tuhne světlem i chemicky
- vysoká hladina uvolňování
  fluoridů
- 50 ks v balení
- odstíny: A2, A3,
    A3.5, B2, B3, 
    sortiment (odstí-
    ny A1, A2, A3, 
    A3.5, B2, B3, C4, DBO)

VITIS ALOE VERA zubní pasta
- ke každodennímu použití, běžná prevence
- aloe vera má protizánětlivé účinky, působí 
  preventivně proti vzniku zánětu
- 10 % xylitolu, vitamín E
- fluoridy 1 450 ppm
- neobsahuje alergen lepek
- jablečno-mentolová příchuť
- obsah 100 ml

ZÁŘÍ
ŘÍJEN

zaplatíte 90 Kč
sleva 10 Kč

Veškeré ceny uvádíme vč. DPH.
Změna cen vyhrazena.



zaplatíte 109 Kč
sleva 16 Kč

zaplatíte 90 Kč
sleva 6 Kč

zaplatíte 90 Kč
sleva 6 Kč

zaplatíte 100 Kč
sleva 20 Kč

zaplatíte 310 Kč
sleva 30 Kč

zaplatíte 260 Kč
sleva 30 Kč
X-MAXI a XX-MAXI:
zaplatíte 195 Kč
sleva 23 Kč

zaplatíte 85 Kč
sleva 5 Kč

INTERPROX 4G mezizubní kartáčky
- flexibilní rukojeť i krček s možností 
  nastavení ideálního úhlu, pogumo-
  vaná rukojeť 
- pevný, plastem potažený zaváděcí 
  drátek 
- dvě barvy vláken: bílá - indikující 
  krvácivost, černá - indikující ulpělý 
  plak  
- vlastní hygienická krytka (možno 
  využít jako prodlouženou rukojeť)
- 6 ks v blistru
- NANO - 0,38 mm*, růžový 
- SUPERMICRO - 0,50 mm*, 
        oranžový 
- MICRO - 0,56 mm*, zelený 
- MINICONICAL - 0,60 mm*, 
       červený - kónický
- MINI - 0,70 mm*, žlutý   
- CYLINDRICAL - 0,80 mm*, 
       sv. modrý
- CONICAL - 0,80 mm*, 
       tm. modrý - kónický
- MAXI - 0,94 mm*, fialový

INTERPROX PLUS soft mezizubní kartáčky
- plastem potažený zaváděcí drátek 
- prodloužená rukojeť 
- vlastní hygienická krytka 
- 6 ks v blistru (X-MAXI 
  a XX-MAXI 4 ks v blistru)
CYLINDRICKÉ: 
- NANO - 0,38 mm*, růžový 
- SUPERMICRO - 0,50 mm*, oranžový 
- MICRO - 0,56 mm*, zelený 
- MINI - 0,70 mm*, žlutý   
KÓNICKÉ: 
- MINICONICAL - 0,60 mm*, červený 
- CÓNICO - 0,80 mm*, modrý 
- MAXI - 0,94 mm* (délka vláken 
       4,2- 5,7 mm), fialový 
- X-MAXI - 0,94 mm* (délka vláken 
       4,5-9 mm), šedý, 4 ks 
- XX-MAXI - 0,94 mm* (délka vláken 
       6-11 mm), černý, 4 ks 
- STARTOVACÍ SADA - 0,38 mm, 
       0,50 mm, 0,56 mm, 0,60 mm, 
       0,70 mm, 0,80 mm*

TePe mezizubní kartáčky
- soft i extrasoft
- v balení 8 kusů 
       - baleno v sáčku

- v balení 25 kusů

ORDINAČNÍ BALENÍ - řada INTERPROX PLUS
ORDINAČNÍ BALENÍ - řada INTERPROX 4G
- balení obsahuje 20 ks (řada PLUS velikosti 
  X-MAXI a XX-MAXI 15 ks)
- každý mezizubní kartáček samostatně balený 
  v celofánu s vlastní hygienickou krytkou (řada 
  PLUS velikosti X-MAXI a XX-MAXI bez krytek)

INTERPROX mezizubní gel
- ke každodennímu použití
- neabrazivní meziuzubní gel
- mléčnan zinečnatý, cetylpyridinium chlo-
  rid 0,3 %, allantoin, xylitol 10 %
- fluoridy 1 500 ppm
- osvěžující mentolová příchuť
- obsah 20 ml

GUM Bi-Direction mezizubní kartáčky
- díky speciálnímu 
  mechanismu lze
  měnit směr vodícího 
  drátku až do pravého 
  úhlu 
- 6 ks v blistru 
  

PLUS

4G

*průměr zaváděcího drátku

Od výše objednávky nad  2 000 Kč vč. DPH je dopravné zdarma. 



zaplatíte 90 Kč
sleva 9 Kč

zaplatíte 42 Kč
sleva 5 Kč

zaplatíte 42 Kč
sleva 5 Kč

zaplatíte 45 Kč
sleva 5 Kč

zaplatíte 60 Kč
sleva 4 Kč

zaplatíte 79 Kč
sleva 6 Kč

zaplatíte 95 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 74 Kč
sleva 5 Kč

WELLSABRUSH Infant premium dětské
kousátko
- velmi měkká vlákna neporaní dáseň
- kousátko je ideální k čištění prvních zoubků
- oválný tvar rukojeti 
  pro lepší držení 
  a manipulaci
- různé barvy
- baleno 
  v sáčku

WELLSABRUSH FANTASY dětský
zubní kartáček do 3 let
- velmi malá hlavice pro dobrou 
  manipulaci v ústech
- ergonomická pogumovaná rukojeť 
- měkká vlákna
- různé barvy, baleno v sáčku

WELLSABRUSH dětský zubní kartáček 3 - 7 let
- na konci jsou delší vlákna pro 
  čištění za posledními stolička-
  mi a v mezizubním prostoru
- malá hlavice pro dobrou 
  manipulaci v ústech
- ergonomická pogumovaná rukojeť 
- soft vlákna
- různé barvy, baleno v blistru

WELLSABRUSH dětský zubní kartáček do 6 let
- malá hlavice pro dobrou 
  manipulaci v ústech
- ergonomická pogumovaná 
  rukojeť 
- měkká vlákna
- různé barvy, baleno v sáčku

WELLSAKIDS přesýpací hodiny
- motivační přesýpací hodiny 
  pro děti určené pro měření 
  času při čištění zubů
- čas se začne odpočítávat 
  otočením hodin
- hodiny lze nalepit
- odpočet 2 minuty
- baleno v krabičce

VITIS JUNIOR dětský zubní gel
- neabrazivní dětská gelová 
  zubní pasta ke každodenní-
  mu použití
- xylitol 10 %
- fluoridy 1 000 ppm
- pro děti cca od 6 let
- jahodová příchuť
- obsah 75 ml

Dentaid Plac Control tablety
- indikační tablety plaku
- tableta červeně 
  obarví špatně vyčiště-
  ná místa 
- v balení 20 ks 
- baleno v krabičce

VITIS ORTHODONTIC vosk
- dlouhodobě chrání proti 
  podráždění rtů a tváří od 
  ortodontických aparátků
- výborně se nanáší 
- nedrolí se 
- v balení jsou 2 ks

ZÁŘÍ
ŘÍJEN



zaplatíte 55 Kč
sleva 8 Kč

zaplatíte 60 Kč
sleva 6 Kč

zaplatíte 51 Kč
sleva 4 Kč

zaplatíte 45 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 74 Kč
sleva 5 Kč

zaplatíte 38 Kč
sleva 4 Kč

zaplatíte 150 Kč
sleva 9 Kč

zaplatíte 219 Kč
sleva 6 Kč

zaplatíte 135 Kč
sleva 20 Kč

zaplatíte 72 Kč
sleva 4 Kč

zaplatíte 72 Kč
sleva 4 Kč

VITIS IMPLANT MONOTIP SOFT 9 MM
JEDNOSVAZKOVÝ zubní kartáček
- soft vlákna 
- délka vláken 9 mm, zástřih do špičky 
  dosáhne do špatně dostupných 
  míst, kam se stěží dostane zubní 
  kartáček
- vhodný i k čištění ortodontických rovnátek 
- ergonomická rukojeť 
- baleno v sáčku

VITIS MONOTIP speciální zubní kartáček na 
neviditelná rovnátka
- k čištění neviditelných „inkognito 
  rovnátek“ aplikovaných z vnitřní 
  strany úst
- unikátní zástřih vláken do tvaru 
  „hřbetu“ umožňuje velmi dobře 
  odstranit plak pod drátky a v okolí zámečků
- ergonomická rukojeť
- baleno v sáčku

VITIS IMPLANT BRUSH extrasoft kartáček
- menší trojuhelníková hlavice 
  eliminující dávivý efekt
- extrasoft vlákna
- ergonomická rukojeť
- hygienická krytka hlavice
- baleno v sáčku

VITIS IMPLANT SULCULAR SOFT
- velmi úzká hlavice a dvě řady vláken odstra-
  ní nežádoucí plak z implantátů, 
  ortodontických aparátků 
  a okolí dásňového sulku
- ergonomická rukojeť
- baleno v sáčku

HALITA škrabka na jazyk proti zápachu z úst
- tvar škrabky je anatomicky vytvarována tak, 
  aby kopíroval drážku uprostřed jazyka 
  a odstranil z ní povlak
- baleno v blistru

WELLSAMED Floss Threaders zaváděč nití
- ideální pomocník pro zavádění dentální nitě 
  nebo pásek pod můstky, korunky, implantáty 
  či obtížně dostupné mezizubní prostory
- šetrný vůči dásni
- v balení 
  10 ks

GUM SoftPicks
- gumový mezizubní kartáček opatřený 
  měkkými gumovými štětinkami
- SoftPicks rovné
- různé velikosti - Original, Large, 
  XLarge
- baleno v blistru po 40 ks

- SoftPicks rovné Original
- baleno v blistru po 80 ks

- Advanced
- zakřivení umožňuje snadné 
  zavádění mezi stoličky
- baleno v blistru po 30 ks

Vitis voskovaná páska s fluoridy a mentolem
- zubní páska pro velmi těsné 
  mezizubní prostory, obsahuje 
  fluoridy pro posílení zubní 
  skloviny
- příjemná mentolová příchuť
- baleno v blistru
- délka 50 m

Vitis SOFT expandující niť
- expandující voskovaná niť 
  s fluoridy 
- příjemná mentolová příchuť 
  vytvoří svěží pocit v ústech 
- baleno v blistru
- délka 50 m

Sledujte naše facebookové stránky 
https://www.facebook.com/ABSURDO.EU

Nenašli jste zde požadovaný výrobek? 
Neváhejte nás kontaktovat.



zaplatíte 215 Kč
sleva 30 Kč

zaplatíte 215 Kč
sleva 30 Kč

zaplatíte 570 Kč
sleva 49 Kč zaplatíte 132 Kč

zaplatíte 140 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 150 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 2 660 Kč
sleva 595 Kč

WELLSAGLOVE rukavice nitrilové
- nitrilové vyšetřovací 
  rukavice
- bez pudru
- modrá barva
- velikosti: XS, S, M,
                   L, XL
- v balení 100 ks

WELLSAGLOVE rukavice latexové
- latexové vyšetřovací rukavice s jemnou
  texturou na konečcích 
  prstů
- bez pudru
- velikosti: XS, S, M,
                   L, XL
- v balení 100 ks

Omniflow supragingivální prášek
- profylaktický prášek 
  (50-60 mikronů) složený 
  ze speciálně upraveného 
  bikarbonátu sodného 
  pro supragingivální 
  odstraňování povla-
  ku, pigmentací 
  a leštění zubů 
- příchutě: citron, 
    cherry, cassis, mint
- obsah 300g

Depural Neo 75 g
- čisticí a lešticí mírně abrazivní pasta bez
  obsahu fluoru
- k očištění povrchu zubů po odstranění zub-
  ního kamene, před zhotovováním výplně, 
  k odstranění barevných pigmentací na povr-
  chu zubu, při 
  konečné úpravě 
  kompozitních 
  výplní
- obsah 75 g

VITIS ANTICARIES - řada vhodná ke každo-
dennímu použití
- obsahuje nanočástice hydroxyapatitu vytvá-
  řející s ionty fluoru fluorapatit, který je mno-
  hem odolnější vůči kyselinám  
- u narušené zubní skloviny vyplňuje 
  poškozená místa až do hloubky 
  jejího poškození 
- pečetí otevřené dentinové tubuly a vytváří 
  pevnou ochrannou vrstvu, eliminuje citlivost
  zubů 
- xylitol 10 % 
- příjemná mentolová příchuť 
- neobsahuje alergen lepek 

- ústní výplach 
    - fluoridy 226 ppm
    - bez alkoholu
    - obsah 500 ml
   

- zubní pasta 
    - fluoridy 1 450 ppm
    - obsah 100 ml
  

3M Espe Protemp 4
- bis-akrylátový kompozitní materiál využíva-
  jící nanotechnologii 
- pro provizorní náhrady s automatickým 
  mícháním a dávkováním 
- pro provizorní korunky a můstky 
- vhodné i pro dlouhodobá provizoria
- lze použít i jako podložkový materiál pod
  prefabrikované provizorní korunky z kompo-
  zitu a z kovu 
- snazší a rychlejší manipulace
- hladký, lesklý povrch bez leštění i lakování
- vynikající estetika, pevnost a snadné odstra-
  ňování plaku
- balení: 1x kartuše 50 ml, 16x Garant míchací
  kanyla modrá
- odstíny: bleach, 
     A1, A2, A3, A3,5, 
     B3

Více akčních nabídek najdete na 
www.absurdo.eu

Prázdninové nabídky GC jsou platné do 17. 9. 2017. 
Nové akce poté uveřejníme na www.absurdo.eu.



12. - 14. 10. 2017

Otevírací doba:

Čtvrtek, pátek:  10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 15:00
Číslo stánku: LK 16

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

zaplatíte 2 354 Kč
sleva 872 Kč

zaplatíte 857 Kč
sleva 257 Kč

zaplatíte 2 332 Kč
sleva 362 Kč

3M Espe Single Bond Universal
- multifunkční samoleptací adhezivum 
  pro všechny adhezivní techniky
- na suchý i vlhký dentin
- snadná manipulace jednou rukou 
  díky praktické lahvičce flip-top
- obsah 5 ml
+ 1x Sof-Lex disky ZDARMA dle výběru
- flexibilní lešticí disky potažené oxi-
  dem hlinitým  
- v balení 50 ks

3M Espe Filtek Z550
- univerzální, světlem tuhnoucí, nanohybridní 
  kompozitní výplňový materiál
- tužší konzistence, nelepí se, dobrá leštite-
  nost, vysoká flexurální pevnost, odolný proti 
  opotřebení
- odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2,
     D3, OA2, OA3
- jedna tuba obsah 4g

3M Espe RelyX Ultimate clicker
- univerzální, duálně tuhnoucí, pryskyřičný
  cement s bezkonkurenční silou vazby bondu
- vynikající estetika: vysoká integrita margi-
  nálního uzávěru, odolnost proti opotřebení 
  a přirozená fluorescence
- odstíny: TR, A1, A3 opákní, B0,5 bílá
- balení clicker 4,5 g

 

Již po šesté se těšíme na Vaši návštěvu našeho stánku ABSURDO u příležitosti 
stomatologické výstavy PRAGODENT 2017. 

Budete si zde moci prohlédnout ucelený sortiment výrobců 
DENTAID a WELLSAMED. Včetně všech posledních novinek.

Kde nás najdete? 
Najdete nás tradičně v levém křídle paláce, v levém zadním rohu, na stánku č. LK16.

 

ZÁŘÍ
ŘÍJEN

A na koho se můžete obrátit s dotazy či objednávkou?
Petra Veihandová, DiS.

petra@absurdo.eu
tel.: 773 229 463

www.absurdo.eu, info@absurdo.eu

Bc. Tomáš Hemelík
tomas@absurdo.eu

tel.: 777 269 454


