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Katalog nagród 
2018

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
–  wybielanie (u higienistki)

800 punktów

700 punktów

1500 punktów

900 punktów

3000 punktów



3 strona

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

70 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.

70 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

70 punktów

Szczoteczki Curaprox 
(edycja limitowana)

 5460 ultrasoft 2-pack

Na główce tej szczotki umieszczono ponad 5460 

ultracienkich (0,1 mm), mocno przylegających 

włosków. Wyjątkowo delikatne włókna 

wykonane z tworzywa CUREN docierają do 

każdego miejsca wokół zęba i dziąsła, nie 

wycierając przy tym szyjki zęba. Doskonale 

czyści powierzchnię zęba, masuje dziąsła, nie 

powodując krwawień.

9

150 punktów
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12
Szczoteczka Curaprox
jednopęczkowa

Wyjątkowa szczoteczka jednopęczkowa, na 

której znajdują się gęsto zbite ultra cienkie 

włókna CUREN o długości 6 mm lub 9 mm.70 punktów

Szczoteczka międzyzębowa 
Curaprox -  zestaw

Zestaw szczoteczek międzyzębowych CPS  

„prime plus” o różnych rozmiarach z poręcznym 

uchwytem UHS 451.

13

70 punktów

10
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.

70 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.

11

70 punktów

14 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.

40 punktów
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Szczoteczka elektryczna
Oral-B PRO 6000 „White Box”

Szczoteczka elektryczna z systemem łączności 

Bluetooth to pierwszy tego typu produkt na 

świecie. Technologia Bluetooth umożliwia 

połączenie szczoteczki ze smartfonem 

i otrzymywanie w czasie rzeczywistym 

informacji zwrotnych dotyczących higieny jamy 

ustnej. Końcówka CrossAction, o kształcie 

inspirowanym profesjonalnym sprzętem 

dentystycznym, dokładnie otacza każdy ząb 

włóknami ustawionymi pod kątem 16 stopni. 

15

16
Szczoteczka elektryczna
Oral-B PRO 2000 „Blue Box”

Szczoteczka Oral-B PRO 2000 ma dwa tryby 

czyszczenia:  tryb czyszczenia codziennego  

oraz tryb pielęgnacji dziąseł. Posiada również 

czujnik siły nacisku, który umożliwia lepszą 

kontrolę podczas szczotkowania. Czujnik 

zapala się, kiedy zbyt mocno szczotkujesz zęby. 

Wysyła też sygnały dźwiękowe - krótsze, co 30 

sekund, dłuższe - po 2 minutach mycia. Idealny 

kąt: Technologia CrossAction pozwala usunąć 

do 100% więcej płytki nazębnej niż zwykła 

szczoteczka manualna.

Szczoteczka el. + irygator
Oral-B Professional Care 

Oxyjet + 3000

Oral-B Professional Care Oxyjet + 3000 

do usuwania płytki nazębnej wykorzystuje 

system szczotkowania 3D oparty na 40 000 

ruchach pulsacyjnych do przodu i do tyłu oraz 

8 800 ruchach oscylacyjnych z boku na bok na 

minutę. Irygator Oral-B OxyJet wykorzystuje 

technologię mikropęcherzyków, by atakować 

bakterie płytki nazębnej.

17

2200 punktów

1200 punktów

2000 punktów

18 Irygator + płyn do płukania
Oral-B Professional Care Oxyjet

Irygator Oral-B OxyJet wykorzystuje 

technologię mikropęcherzyków, by atakować 

bakterie płytki nazębnej. Mieszanka wody 

i powietrza tworzy mikropęcherzyki, co znacznie 

redukuje krwawienie oraz ilość 

bakterii związanych z chorobą dziąseł.1000 punktów

Produkt 
chwilowo

niedostępny

Produkt 
chwilowo

niedostępny
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230 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.

19

20 Nici dentystyczne
Oral-B Satin Floss

Nowa nić dentystyczna Oral-B z serii 

SATIN FLOSS efektywnie usuwa płytkę nazębną, 

zapewniając uczucie świeżości w jamie ustnej. 

Nić jest bardzo łagodna dla dziąseł

i nie strzępi się.

Nici dentystyczne
Oral-B UltraFloss

Nici dentystyczne Oral-B Ultrafloss 

zaprojektowano, by ułatwić nitkowanie już za 

pierwszym razem. Ultrafloss to nić 

z odmierzonymi odcinkami, wskazującymi jak 

długi odcinek nici wykorzystać 

za jednym razem.

21

40 punktów

55 punktów

22 Nici dentystyczne
Oral-B SuperFloss

Super Floss jest idealna do czyszczenia mostków, 

aparatów ortodontycznych i dużych przestrzeni 

międzyzębowych. Jej trzy unikalne komponenty 

- usztywniona końcówka, nić miękka oraz nić 

standardowa działają wspólnie, aby zapewnić 

maksimum korzyści dla zdrowych zębów.

65 punktów
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1400 punktów

Nitka powietrzna
Philips Sonicare AirFloss

Przełom w higienie przestrzeni międzyzębowych. 

Irygator Sonicare AirFloss pozwala w precyzyjny 

i szybki sposób doczyścić trudno dostępne 

zakamarki jamy ustnej. Dzięki specjalnie 

zaprojektowanej dyszy, irygator oddaje strzały 

mieszanki wodno-powietrznej, która doskonale 

czyści przestrzenie międzyzębowe.

23

24 Skrobaczka do języka 
Curaprox

Do właściwej higieny jamy ustnej należy  

również czyszczenie języka. Bakterie 

odpowiedzialne za przykry zapach z ust 

rozmnażają się nie tylko w przestrzeniach 

zębowych, ale również w zagłębieniach 

powierzchni języka. Skuteczną metodą 

zapobiegania nieprzyjemnemu zapachowi  

z ust jest codzienne czyszczenie języka.

55 punktów

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.

25

150 punktów

26
Pasta do zębów Curaprox
Black Is White

Pasta do zębów Curaprox „Black is White” 

zamiast emerów (naturalne minerały ścierne) 

zawiera aktywny węgiel. Dzięki temu nie 

uszkadza szkliwa i dlatego jest czarna, naprawdę 

czarna. Aktywny węgiel pochłania cząsteczki, 

które powodują przebarwienia, zwłaszcza te po 

herbacie, kawie, nikotynie i czerwonym winie.

375 punktów
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Pasta do zębów
BlanX Med

Pierwsza pasta do mycia zębów zawierająca 

wyciąg z porostu islandzkiego w mikrosferach 

(kapsuły nośnikowe), które zapewniają 

przedłużone działanie wybielające produktu, 

dzięki stopniowemu uwalnianiu z mikrosfer 

substancji aktywnych. Technologia mikrosfer 

umożliwia równoczesne przedłużenie działania 

wybielającego i ochronnego pasty. BlanX Med 

Białe Zęby nie tylko nie ściera szkliwa, ale działa 

kosmetycznie, zapobiegając powstawaniu 

przebarwień zębów, a jednocześnie chroni 

strukturę zęba przed działaniem bakterii.

27

130 punktów

28 Pasta do zębów
BlanX Classic

Teraz w naturalny i przede wszystkim bezpieczny 

sposób możesz zadbać o swoje zęby. Pasta Blanx 

zagwarantuje lepszą higienę jamy ustnej. To 

pierwsza pasta na bazie arktycznych porostów. 

Wersja Classic skierowana jest dla osób, które 

szukają pasty do codziennej higieny.

130 punktów

Pasta do zębów
BlanX Anty-Osad

Teraz w nowatorski i przede wszystkim 

bezpieczny sposób możesz zadbać o swoje 

zęby. Pasta Blanx Anty-Osad usuwa ze szkliwa 

trudne do pozbycia się osady powstałe na skutek 

spożycia kawy, czerwonego wina, coli i palenia 

tytoniu. Pierwsza pasta na bazie arktycznych 

porostów oraz mikroproszku z bambusa, 

stworzonej po to, aby ułatwić przywrócenie 

zębom ich naturalnej bieli. Pasta wyróżnia się 

intensywnym miętowym posmakiem.

29

130 punktów

30
Pasta do zębów
BioRepair Plus

Pasta zawiera aktywne mikrocząsteczki 

MICROREPAIR 33% (mikrokryształy 

hydroksyapatytu) całkowicie identyczne  

z elementami mineralnymi tworzącymi zębinę 

i szkliwo. To właśnie z tego podobieństwa 

wynika fakt, że mikrokryształy posiadają 

zdolność do odbudowy zębiny oraz szkliwa. 

Mikrocząsteczki BioRepair wiążą się ze szkliwem 

i zębiną, wnikając w niewielkie rysy i pęknięcia, 

naprawiając je.

100 punktów
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Pasta do zębów
R.O.C.S. Bionika 31

100 punktów

34 Płyn do płukania jamy ustnej
BlanX

BlanX to pierwsza wybielająca płukanka 

ochronna o przedłużonym działaniu 

zwalczającym nieświeży oddech. Chroni szkliwo 

zębów przed działaniem kwasów i zapewnia 

skuteczną ochronę miejsc niedostępnych dla 

szczoteczki.

200 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.

32

220 punktów

33
Pasta do zębów

GC MI Pure Plus

Nasze zęby podobnie jak ciało, aby pozostały 

zdrowe i wyglądały doskonale wymagają 

regeneracji. Z czasem zęby mogą tracić składniki 

odżywcze i siłę w wyniku zabiegów wybielania, 

kwasotwórczych pokarmów lub napojów oraz 

naturalnego procesu starzenia. Dlatego ważna 

jest ochrona i rewitalizacja zębów, aby zachować 

ich wspaniały wygląd przez całe życie.
250 punktów

Pasta ROCS Bionica to doskonała pasta dla osób 

preferujących naturalne produkty. Pasta  

w około 94% składa się z naturalnych 

składników, a pozostałe 6% to syntetyczne 

odpowiedniki związków występujących  

w organizmie człowieka. Ze względu na 

naturalny skład pasty może być ona używana 

nawet przez dzieci poniżej 6 roku życia i kobiety 

w ciąży.
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35 LEGO Disney Princess
„Błyszczący lodowy zamek Elzy”

Wskocz na sanie z Anną i Olafem, 

by wybrać się z nimi na wycieczkę do pięknego 

lodowego zamku królowej Elzy, gdzie czeka 

na Was mnóstwo mroźnych przygód!

800 punktów

LEGO Friends
„Park rozrywki Bumper Car”

Wskocz z Olivią na ławeczkę wytrząsacza, 

zatrzaśnij poręcz bezpieczeństwa i trzymaj się 

mocno: huśtawka najpierw buja się coraz 

mocniej, coraz wyżej... aż w końcu obraca się do 

góry nogami i przelatuje na drugą stronę! 

Potem możecie spotkać się z Benem przy 

autodromie — kup bilet i baw się dobrze. 

Na koniec zafunduj sobie pyszną watę cukrową 

przy pobliskim wózku.

36

37
LEGO Elves
„Przygoda Smoka Wody”

Elfka wody, Naida Riverheart, wybrała się 

na wycieczkę po Elvendale w poszukiwaniu 

nowych i ciekawych miejsc. Pomóż jej się 

utrzymać na grzbiecie wodnej smoczycy Meriny! 

Gdy Naida będzie karmić Merinę za pomocą 

swych magicznych mocy, ty możesz dokładnie 

zbadać wodospad. Magiczny wodospad kryje 

w sobie skarb! Gdy już go odkryjesz, pomóż 

Naidzie przygotować się na kolejne przygody - 

wyszczotkuj jej włosy i wypróbuj różne 

magiczne kosmetyki.

LEGO Friends
„Kreatywny Warsztat Emmy”

Emma szyje przepiękne kokardy do włosów, 

które będzie sprzedawać w swoim sklepie 

internetowym. Sprawdź wykrój narysowany na 

tablicy i używaj żółtych karteczek do zaznaczania 

zmian i wprowadzania nowych pomysłów. Teraz 

pora zabrać się za krojenie, ale z jakiego koloru 

wyjdą najładniejsze kokardy? Trzeba usiąść do 

maszyny do szycia i pomóc Emmie zamienić 

projekty w piękne wyroby gotowe do sprzedaży. 

Wystarczy tylko, że zrobi zdjęcia i prześle je na 

swoją stronę internetową.

38

780 punktów

500 punktów

190 punktów
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39 LEGO Disney Princess
„Królewska Karoca z Dyni”

Dynia marzy, aby wsiąść w magiczną karocę 

i pojechać na wielki bal - zupełnie jak kiedyś jej 

pani, Kopciuszek. W Whisker Haven cuda się 

zdarzają, więc to marzenie może się spełnić! 

Zbuduj karocę dla Dyni, ale zanim pomkniecie na 

bal, pozwól jej odpocząć w pięknej królewskiej 

wieży. Czegóż jeszcze mógłby chcieć szczeniak?

190 punktów

LEGO NINJAGO
„Zielony Smok”

Posadź zielonego ninja Lloyda w siodle, chwyć 

łańcuchowe wodze i wzbij się w powietrze. 

Zamachaj potężnymi skrzydłami zielonego 

smoka NRG, by unieść się wysoko i zaatakować 

strażnicę piratów kłapiącą paszczą i groźnymi 

szponami. Omijaj salwy z przenośnej katapulty 

piratów i odpowiedz ogniem z miotaczy klocków 

na ogonie smoka. Połącz siły z duchem Cole’a, by 

zatriumfować nad Bitewnym Dublonem i jego 

załogą i zdobyć Ostrze Dżina!

40

41
LEGO NINJAGO
„Pościg na motocyklu”

Weź na cel latający pojazd podniebnego pirata za 

pomocą ukrytych działko-dopalaczy motocykla 

Kaia. Nie daj się trafić bombom zrzucanym z 

pojazdu i weź przeciwnika na cel działka żywiołu 

wody w niesamowitym motocyklu Nyi. Zestrzel 

pojazd, a potem ustaw złote ostrza motocykla 

Kaia w pozycji bojowej! Musisz pokonać 

Sqiffy’ego i uwolnić Cole’a z Ostrza Dżina!

LEGO MINECRAFT
„Śnieżna Kryjówka”

Zbuduj śnieżną kryjówkę. Za chwilę zachód 

słońca przerwie twoją wyprawę poszukiwawczą, 

a wtedy cała skuta lodem kraina zaroi się od 

niebezpiecznych mobów. Odłóż więc drewniany 

kilof, schowaj dopiero co wykopany węgiel 

i zajmij się budowaniem schronienia! Za pomocą 

drewnianej łopaty i stołów warsztatowych zmień 

śnieg w bloki, a potem nabierz wiadrem wody 

z jeziora, aby przygotować lodowe okna.

42

930 punktów

400 punktów

750 punktów
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NZOZ Centrum Stomatologii LUXDENTICA

30-383 Kraków, ul. Lubostroń 22G lok. 7

tel.: 12 44 55 665, 668  058  242, email: recepcja@luxdentica.pl

www.luxdentica.pl 

43 LEGO  MINECRAFT
„Jaskinia”

Udaj się na niebezpieczną wyprawę do jaskini 

w celu zdobycia niezbędnych zasobów. 

Wykorzystaj żelazny kilof do kopania i obrony 

przeciwko groźnym zombie i pajęczym mobom. 

Wydobądź cenną rudę i minerały przy pomocy 

dynamitu oraz połącz płynącą wodę z lawą 

w celu stworzenia drogocennego obsydianu. 

Kiedy skończysz kopać i walczyć, spróbuj 

odzyskać energię dzięki skrzyni z chlebem. 

Zachowaj ostrożność.

LEGO  Super Heroes
„Przechwycenie kryptonitu”

Poprowadź Batmana do portu, gdzie zbiry 

z LexCorp właśnie chowają kryptonit. Strzelaj 

z wyrzutni klocków zamontowanych na 

Batmobilu i omijaj pociski wystrzeliwane 

z wózka widłowego. Otwórz drzwi Batmobilu

i zaatakuj srebrnym Batarangiem Batmana. 

Rozbij kryptonit na wózku widłowym i omijaj 

pociski z bazooki zbira. Czy Batmanowi uda się 

uciec z toksycznym ładunkiem?

44

45
LEGO  Super Heroes
„Batman kontra Kobieta Kot”

Kobieta Kot ukradła mleko i diament, a teraz 

ucieka swoim kociofajnym mikrosamochodem. 

Posadź Batmana w mikrobatmobilu i pędź za nią! 

Jeżeli dobrze wycelujesz Batarangiem, 

to złodziejce nie uda się uciec.

700 punktów

220 punktów

430 punktów


