
Arta de a Crea
Fundañia unei

Estetici Perfecte 

G-≥nial®
 Flo X

de la GC

Cu radioopacitate 
ridicatã chiar ºi în cazul  

unui strat subñire, 

proprietãñi de manipulare 

excelente &  durabilitate
optimã...

...partenerul perfect 
pentru toate restaurãrile 

dumneavoastrã
posterioare!
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G-≥nial® Flo X

G-≥nial®
 Flo X de la GC

Partenerul perfect pentru toate restaurãrile dumneavoastrã posterioare

GC prezintã G-≥nial Flo X - o parte integrantã a gamei G-≥nial de materiale de restaurare.
Deoarece considerãm cã restaurãrile dumneavoastrã meritã cea mai bunã fundañie.

Radioopacitate ridicatã
G-≥nial Flo X permite un diagnostic simplu 
chiar ºi în cazul unui strat de doar 0.5 mm!

**Tetric EvoFlow nu este marcã înregistratã GC.

Tetric EvoFlow**G-≥nial Flo X*

Vâscozitate optimã pentru lining
G-≥nial Flo X curge uºor în cavitate ºi 

asigurã o  adaptare excelentã la pereñii 
cavitãñii

Aplicare confortabilã
Design-ul ergonomic unic al seringii cu 

vârful lung & subñire oferã posibilitatea de a 
pãtrunde chiar ºi în cele mai adânci cavitãñi

8 nuanñe care includ 2 nuanñe 
de opac

Concepute pentru a masca decolorãrile 
fundului de cavitate, aceste nuanñe de opac 

(AO2 ºi AO3) reprezintã fundañia perfectã 
pentru toate cerinñele dumneavoastrã estetice

Observañi diferenñele 
de translucenñã la 1 mm 
grosime între Nuanña 
Standard A2 ºi Nuanña 
Interioarã AO2
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G-≥nial Flo X prezintã deasemenea cel mai bun echilibru 
între rezistenñã* ºi vâscozitate din categoria sa; acest 
lucru îl face materialul preferat pentru toate indicañiile 
tradiñionale în care este necesar un material fluid!
* Sursa: GCC R&D - Date la cerere

Disponibil în 8 nuanñe care se potrivesc perfect cu cele ale compozitului G-≥nial Posterior, ºi douã tipuri de vârfuri în funcñie 
de preferinñele dumneavoastrã!

G-≥nial Flo X
Seringã 3,6 g (2 ml) 
Dispensing Tips III Plastic (20 buc)

Dr A. Coryn, Belgia

A1 900719 A4 900723

A2 900720 CV 900724

A3 900721 AO2 900725

A3.5 900722 AO3 900726

GC Dispensing 
Tips III Plastic
(30 buc)

004634
GC Dispensing 
Tips III Ac
(30 buc)

004635

Radioopacitatea smalñului: 

Restaurare cu G-≥nial Flo X: 
 la 1 mm ºi 
 la 0,5 mm grosime*
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