
JPS 25 let
Slavíme společně s vámi

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

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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EFuji Plus – 50 kapslí paro® JUNIOR

Druhá osoba zdarma  
na všechny teoretické 
semináře Akademie
Zaplatíte 100% plné ceny za 
1 osobu na jakýkoliv dostupný 
teoretický jednodenní seminář 
a druhou osobu na tutéž akci 
můžete zaregistrovat zdarma. 
V objednávce uveďte jména 
obou účastníků.

1+1

 → pryskyřicí modifikovaný  
skloionomerní cement

 → k fixaci dostaveb na bázi kovu 
 → k fixaci  keramických inlejí
 → odstín A3

-30 %
5 000,–

3 500,–
včetně DPH

Implantát  
Astra Tech EV  
+ krycí šroubek

2 x Implantát Astra Tech EV  
+ vhojovací váleček

1+1
ZDARMA

2 SADY ZÁMKŮ
CLARITY ADVANCED
NEBO
VICTORY SERIES
+ TRANSBOND SEP 
20 KS ZDARMA

 → 2 sady = 40 ks zámků
 → ušetříte 1 699 Kč

 → 4 funkce v jednom: 
dekontaminace, 
ultrazvukové  
mytí, termo-
dezinfekce, 
sušení

2+1
ZDARMA

 → malá a speciálně tvarovaná hlavička 
 → jemná zakulacené vlákna
 → ergonomická, protiskluzová rukojeť  

s místem pro palec

-50 %
74,–

37,–
doporučená MOC: 99,–

99 000,–cena:

TERMODEZINFEK-
TOR TETHYS H10


