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3M™APC™ Flash-Free  
Adhesive Coated Appliance System

New Program,
New Price

3M™ Clarity™ Ultra
Self-Ligating Brackets 



Bye- Bye, Flash.
Simply a better way to bond

THE FLASH-FREE ADHESIVE BONDING PROCESS

Cure & DonePick & Place Etch & Prime

עבור אורתודונטיים רבים, הסרה )מסורתית( של שאריות דבק 
היא התעסקות/פעולה שעדיף היה להימנע ממנה ויתרה מכך 

ישמחו לוותר עליה.

ב- 3M, אנו חושבים שזה הזמן להתקדם ולהשאיר את שאריות 
הדבק מאחור. 

העיצוב החדשני שלנו יוצר מצע הדבקה ייחודי על בסיס כל 
סמך המאפשר הדבקה ישירה ללא עודפי דבק.

האם חלמת שתהליך ההדבקה יהיה פשוט?

בחר היום ב-
3M™ APC™ Flash-Free Adhesive

בכל סמך שתרצה
והכל יהיה פשוט וקל יותר.

רעיון שכל אחד יכול לחשוב עליו.
אבל רק אנחנו יכולים לעשות/לייצר.

זה הזמן שלך לעבור ל-
3M™ APC™ Flash-Free Adhesive

 ללא אטצינג

 ללא צורך בשטיפה

 ללא צורך בניקוי עודפים

 והכי חשוב ללא נפילות!

A family that bonds together, stays together.
APC Flash-Free Adhesive is available on five appliance choices for complete 7x7 bonding and is 
compatible with both metal and ceramic brackets.

3M™ Clarity™ Advanced 
Ceramic Brackets

3M™ Victory Series™   
Low Profile Brackets

3M™ SmartClip™ SL3  
Self-Ligating Brackets

3M™ Clarity™ Ultra * 
Self-Ligating Brackets

3M™ Victory Series™   
Active Self-Ligating Brackets

3M™ Clarity SL™   
Self-Ligating Braces

קנה 20 סטים ב- 50% הנחה 
SEP וקבל מתנה

קנה 50 סטים ב- 50% הנחה 
 APC FF FIT וקבל מתנה 40 צינוריות

Transbond 2 קיטים ממשפחת +

קנה 100 סטים ב- 50% הנחה
וקבל מתנה מנורת
Ortholux Luminous

* אין כפל מבצעים   * ההנחה המקסימלית בקניית קלריטי אולטרה הינה 40% הנחה



50%
הנחה

50%
הנחה

50%
הנחה

50%
הנחה

Bands & Tubes
בקניית 100 יח ומעלה

Elastics
בקניית 10 יח ומעלה

Wires
בקניית 10 יח ומעלה

Forsus
בקניית 10 יח ומעלה

More Reasons
to Smile 

Practice confidently. 
Smile beautifully.

3M™ Clarity™ Ultra
Self-Ligating Brackets 

 Clarity Ultra שכח את כל מה שהכרת, מערכת
משנה את כללי המשחק

A Clear 
Solution that

Inspires smiles.

Easier wire changes 
without ligation and 
ligatures.

Wide ceramic door  
that assists rotational 
control with a broad 
mesial-distal span.

Passive or active 
on-demand.

Rotational control 
without adding 
accessories.

Saves Time and Cost Superior Bonding Efficiency



New brand,
New price
Flex or Unlimited
* Made in USA
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* המבצע תקף עד לתאריך 30.07.2019 או עד גמר המלאי. * המחירים הנקובים הינם הערכה בלבד ולפני מע"מ. * תשלום המבצעים עד 3 תשלומים.

Unlimited שלח מקרה
וקבל 25% הנחה

5243 ₪ בלבד

מבצע
קיץ חם
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