
 
 
 

 

                                To, co najlepsze z naszych ceramik połączone w jeden zestaw. 

 
                                    Połączenie dwóch doskonałych ceramik do licowania. 
Połączyliśmy know-how z ceramiki Interaction i z ceramiki Kiss, aby Państwu, doświadczonym 
użytkownikom Interaction, nie brakowało żadnego elementu po zmianie na Kiss. Ponadto 
opracowaliśmy razem z klientami kolejne elementy systemu, które będą udogodnieniem w pracy 
i spełnią oczekiwania wielu użytkowników. Sięgając po Kiss otrzymają Państwo połączone zalety 
obu produktów, aby mogli się Państwo zdać na bezpieczeństwo sprawdzonego systemu. 

 
Kiss Artist Kit  zainspirowany przez Interaction

Kiss Artist Kit jest dostępny dla  
 
 Cercon ceram Kiss 
 Duceram Kiss 
 Duceragold Kiss 

 

 
 
 
 
 

 
Zawartość zestawu: 
 

Action-I Dentyny po 20g Dentyna fluoryzująca 20g Akcesoria po 1 szt. 

Corn Gray Inside (GI) Pędzel Magic Wizard 

Butter  Formówka do próbek 

Honey Transparentna masa efektowa 20g Kolornik Artist Gum 

Lavender Transpa Red (TR) Kolornik Artist Add-on 

Creme  Płyn SD 50ml 

Marble Masy dziąsłowe po 20g  

Chocolat Gum3 (bardziej chromatyczna niż Gum1 i Gum2) 
Gum4 (bardziej chromatyczna niż Gum1 i Gum2) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nr produktu Nazwa 

5367190531 Cercon ceram Kiss Artist Kit 

5360390161 Duceragold Kiss Artist Kit 

5360990161 Duceram Kiss Artist Kit 



 
 
 

To, co cenimy w Interaction: 
 

Zredukowana ilość mas Perfekcyjna Estetyka  Łatwo i bezpiecznie 
 Mniej mas 
Zestaw zawiera mniej słoiczków. 

 Żywość efektów 
Efekty estetyczne dzięki 
elementom adaptacji 
światła i sterowania nim. 

 Łatwa praca dzięki wysokiej 
stabilności materiału. 
Wysoka stabilność kształtu 
 

 Ekonomia 
Mniejsza ilość słoiczków to duże 
ułatwienie przy zamawianiu i 
przechowywaniu. 

  Łatwe nazewnictwo  
Łatwe dopasowanie kolorów i mas 

   Homogenne wyniki wypalania,  
   Zablokowane niebezpieczeństwo 

pęknięcia 

Zalety połączone w Kiss Artist Kit 

 

    Zredukowana ilość mas Perfekcyjna estetyka Łatwo i bezpiecznie 
 

 Zredukowana ilość mas bez 
uszczerbku na jakości 
Dokładna kategoryzacja mas 
inicjujących i intensywnych, 
nowy rodzaj wybarwienia 
opakerów i dentyn jak również 
uniwersalny przepis na 
mieszanie mas umożliwiają 
bardzo estetyczne licowanie: 
Za pomocą tylko 73 mas 
wykonają Państwo 100% prac.  
 

 Zaleta ekonomii 
Zredukowany asortyment 
umożliwia bardziej ekonomiczne 
gospodarowanie i zaopatrzenie 

w ceramikę. 

 Większe bezpieczeństwo 
kolorystyczne 
Udoskonalone pigmenty 
barwiące dają jeszcze większe 
bezpieczeństwo uzyskania 
zadanych kolorów z kolornika V. 
Dzięki temu wykluczony został 
problem różnego postrzegania 
koloru przy różnych źródłach 
światła. 
 

 Efekt opalizacji   
W przypadku klasycznych, 
wysokotopliwych ceramik efekt 
opalizacji może stracić swoją 
wyrazistość przy rosnącej ilości 
wypalań w piecu. Dzięki 
opatentowanemu procesowi 
produkcji mas opalescentnych w 
ceramice Kiss efekt opalescencji 
pozostaje świeży,   a tym samym 
zapewnia naturalną dla oka grę 
światła. 

 

 Łatwe i pewne odtwarzanie i 
reprodukcja koloru. 
Łatwy sposób licowania dzięki 
przejrzystemu sposobowi 
warstwowania w technice 
podstawowej i indywidualnej. 
 

 Idealnie dopasowane do 
siebie kolory w 
poszczególnych liniach 
ceramiki 
Możliwe bezproblemowe 
licowanie różnych rodzajów 

konstrukcji dla jednego pacjenta. 
 

 Jednolity system 
warstwowania na wszystkich 
typach podbudowy. 
Jeden sposób warstwowania a 
więc łatwość pracy na różnych 
typach struktur. 
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