
JPS 25 let
Slavíme společně s vámi

25. den v měsíci se opět blíží! 
Jakou nabídku pro vás máme v SRPNU?

Akce se vztahuje na objednávky učiněné 25. dne daného měsíce nebo během následujících  
dvou pracovních dní. Neváhejte a nakupujte kvalitní produkty za zvýhodněné ceny. 

Pro další měsíce si proto vyznačte v kalendáři dny s „pětadvacítkou“ a sledujte naše 
internetové stránky www.jps.cz nebo facebook www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky. 

Pokud vám od nás nechodí nabídky e-mailem, zašlete nám informaci o tom, že máte  
zájem na: objednavky@jps.cz a my vám je budeme rádi pravidelně posílat.

Zakoupíte-li alespoň jeden produkt  (nebo libovolné množství) z „narozeninové 
nabídky“ a doplníte objednávku o další výrobky do hodnoty minimálně 2500,- 

obdržíte od nás zdarma navíc hezký dárek.

Objednávejte e-mailem na: objednavky@jps.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 111 577. 
Sledujte nás na www.jps.cz a www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky
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EKetac Molar EASYMIX A.R.T. paro® RISER FLOSS  
50 m

Bien Air CA 1:1

sleva navíc
na seminář 
„Parodontologie 
v praxi“  
s MUDr. Markétou 
Harakaľovou,  
5. 4. 2019 v Plzni

10%

 → skloionomerní výplňový materiál
 → do postranního úseku chrupu
 → pro trvalé výplně I. třídy
 → ručně míchatelný
 → 12,5 g prášku - granule barvy A3,  

8,5 ml tekutiny

-25 %
1 470,–

1 103,–
včetně DPH

 → voskovaná  
a fluoridovaná 
expandující 
zubní nit 

 → s mentolovou 
příchutí 

 → stlačená vlák-
na v kontaktu  
se slinou zvětší 
svůj objem

10 400,–
včetně DPH

Získejte zdarma membránu 
Geistlich Bio-Gide Compressed 
nebo Shape k nákupu 2 ks  
Geistlich Bio-Oss 1 g.

2+1
ZDARMA

-25 %
97,–

73,–
doporučená MOC: 129,–

LIGATURY
6 + 3 balení ZDARMA
+ vzorník barev ZDARMA
(balení á 100 ks)

 → nesvětelný kolénkový 
násadec s přímým 
převodem 1:1

 → trojcestný sprej


