
BRIX3000 е нов, революционен дентален про-
дукт, който ще промени сферата на денталната
медицина завинаги. Безболезненото отстраня-
ване на кариозна маса и атравматичното
лечение като цяло са основа цел при грижите за
пациента във всички области на съвременната
медицина.

Около 2-3 минути са нужни на ензимната
активност на био-капсулирания папаин (3.000
U/mg *) в BRIX3000® да размекне заразения
дентин. При лесно достъпните зони дори не е
необходимо да се използват ротационни ин-
струменти. Използва се само екскаватор, с който
се нанася гелът BRIX3000®, а след това засег-
натият дентин се премахва.

BRIX3000® влияе само върху засегнатия от
кариес дентин. Не съществува друга процедура
или материал, които така максимално да запаз-
ват здравата тъкан на зъба, както BRIX3000®.
Това ви гарантира най-доброто лечение с мини-
мално количество запълващ материал и здрави
зъби за по-дълго време.

Избягването на ротационни инструменти и
анестезия не само позволява на BRIX3000® да
елиминира чувството на страх при много от
пациентите, но и подобрява цялостния процес
на лечение на зъбите. Това дава възможност на
лекарите и медицинския персонал да работят
по-спокойно и по-безопасно. Може едновре-
менно да се третират няколко зъба, с което се
спестява време, както за пациентите, така и за
лекарите.

Патентованата формула на BRIX3000® с ензима
папаин е клинично тествана при широк кръг от
пациенти. Тя е 100% нетоксична, без странични
ефекти. Доказано безопасна е при контакт с
кожа, очи и други части на тялото. Този продукт
е подходящ за малки деца и бременни жени.
BRIX3000® е добър и за Вашето здраве, и за
планетата.

Работата с BRIX3000® е в съответствие с техни-
ката ART (atraumatic restorative treatment -
атравматично възстановително лечение) и
отговаря на изискванията на Световната
здравна организация (СЗО) и Международната
дентална федерация (IDF). Липсата на болка и
страх по време на дентално лечение са
гаранция за по-добро орално здраве, което
води домного по-здравословенначиннаживот.

Ние в BRIX сме посветени на медицината и
разработваме най-добрите методи за подо-
бряване на Вашето здраве и намаляване на
болката. За повече информация относно BRIX,
може да се обърнете към нашия локален
представител.
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BRIX3000
ДЕНТАЛНАТА Р/ЕВОЛЮЦИЯ!



Приложението на BRIX при борбата с кариеса
води до максимално съхраняване на
здравите зъби и възможно най-голямо
удобство за пациентите и стоматолозите.

С напълно доказаната си липса на странични
ефекти, BRIX е идеален за деца и бременни
жени поради натуралното си ензимно
съдържание и водна основа.

Базиран на висококонцентриран папаин,
изцяло натуралният ензим от папая,
BRIX бързо се справя с кариеса. Без болка.
Без причина за притеснение.

Дентален продукт. Само за професионална употреба!

• РЕВОЛЮЦИОНЕН
НОВ ПРОДУКТ
•ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАРИЕС
БЕЗ БОЛКА
• КЛИНИЧНО ТЕСТВАН
ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

BRIX Е ТУК!

BRIX3000 THE DENTAL R/EVOLUTION

BRIX
IS HERE!
THE DENTAL R/EVOLUTION

1800 1900 2000 ДНЕС

fb.com/brix3000bg www.brix-dentist.com

+359 882 667757За повече информация:

» »BRIX3000 Е КОМБИНАЦИЯ ОТ
НАЙ-ДОБРОТО OT ПРИРОДАТА И

НАУКАТА. СЪЗДАДЕНО В АРЖЕНТИНА
ЗА ВСЕКИГО НАВСЯКЪДЕ.


