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Уважаеми колеги,

Финансовата криза в България и Европа се усеща във всички сфери на живота - 
икономическа, политическа и социална. В такава ситуация всички свиват рязко 
средствата за образование, личностно и професионално усъвършенстване. 

Днес обаче зъболекарите трябва да притежават много таланти. Ние сме не само 
специалисти, които трябва да предоставят качествено лечение на своите пациенти, 
но и мениджъри на практиките си. Освен това трябва да притежаваме много знания и 
умения, да прилагаме съвременни техники за лечение, за да отговорим на повишените 
изисквания на пациентите. Всичко това не може да бъде осъществено без повишаване 
на знанията и усъвършенстване на уменията, както и без задълбочени познания в 
различните области на денталната медицина.

Културата е ценност, която трябва да защитаваме, а темата за образованието е 
от решаващо значение за бъдещето на всеки индивид. Без образование няма развитие.

В тази връзка екипът на списание Quintessence International Bulgaria ви предостави през 
изминалата година един висококачествен продукт на български език. Изданието съдържа 
достатъчно интересна и полезна информация, която може да приложите в ежедневната 
си работа и да подобрите лечебните резултати. На страниците на Quintessence 
International Bulgaria бяха публикувани статии на най-изявените специалисти като 
Mauro Fradeani, Gerard J. Chiche, Eric van Dooren, Christian Coachman, Galip Gurel, 
Pascal и Michel Magne, Otto Zuhr и още много други. Бяха представени редица техники 
стъпка по стъпка, както и клинични случаи и решенията им. 

Екипът на Quintessence International Bulgaria ще продължи да представя работата на 
световноизвестни и доказали се специалисти в денталната медицина и зъботехниката 
като разшири обхвата на представяните дентални специалности. Желанието ни е 
да направим достояние още по-голяма част от огромния обем информация, който 
ежемесечно се публикува в различните издания на медийната група Quintessence.

Благодаря на всички читатели, които ни се довериха. Искрено се надявам, че сме 
оправдали доверието ви. Akо не сте намерили желанaтa от вас информация на 
страниците на списанието, може да ни пишeтe на е-mail: quintessence@infodent.bg. 
Вашите препоръки са ценни за нас и за развитието на списание Quintessence 
International Bulgaria.

д-р Румен ПЕРНИШКИ
главен редактор на QUINTESSENCE International Bulgaria

д-р Румен 

ПЕРНИШКИ
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ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, КОИТО ДЪЛГО ВРЕМЕ СА НА РАБОТНОТО СИ МЯСТО

GEL LINE столовете са предназначени за 

подобряване на комфорта на 
лекаря по дентална медицина – 
с изключително мека тапицерия

Използване на топ качествени 
материали, които са проверени и 
доказани във времето

Седло, което улеснява денталния лекар да 

работи в правилна V-образна 
позиция на краката

С възможност за настройка на 
наклона на обегалката и седалката, 
които позволяват на лекаря да се наведе 
към пациента без излишно напрежение 
в гръбначния стълб

Столовете се предлагат 
в различни цветове 
на тапицерията

С възможност за:
— контрол на наклона спрямо 
 теглото на лекаря
—  ринг за краката

Технически характеристики на стола:
—  седалка 440 mm дължина и 360 mm ширина
—  наклон на седалката 12° 
—  наклон на облегалката 24°
—  минимална височина на седалката 480 mm
—  максимална височина на седалката 680 mm

София 1113, ул. Прелом 8; тел.: 02/ 9715440, 9715441

GSM 0889294475, 0889235449, 0885443733

 www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com
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ЕСТЕТИЧЕН АНАЛИЗ
клиника и лаборатория

Успешно естетично планиране 
Част 2: Оклузалните принципи в 
съотношенията между пропорции, степен 
на разкриване на зъбите и дължина

KЛЮЧОВИ ДУМИ: Естетичен анализ, естетични приоритети, естетично планиране, прин-
ципи на естетичното лечение, оклузия, зъбни пропорции, степен на разкри-
ване на зъбите, зъбна дължина.

Резюме:
Геометричният аспект на естетиката в денталната медицина може да бъде систематизи-
ран и изучаван. Той обаче не отчита емоционалното, индивидуално естетично възприятие.
Авторът ни представя формула, разработена от него с цел да обективизира цялостния 
естетичен подход. Формулата съдържа седем приоритета и стъпки - от инцизалния ръб до 
нивото на гингивата. Всеки приоритет се определя и оценява според неговата позитивна 
стойност в норма. Основният принос на формулата е създаването на контролен списък, 
чрез който лесно да бъдат разпознати някои естетични ограничения и да се създадат 
предпоставки за получаването на надеждни естетични резултати.
Във втората част на тази статия авторът разяснява оклузалните принципи в 
съотношенията между пропорции, степен на разкриване на зъбите и тяхната дължина.

Gerard J. CHICHE, 

DDS
Катедра по протетична 

дентална медицина

Louisiana State University, 

School of Dentistry

1100 Florida Avenue

New Orleans, 

Louisiana 70119, USA



Elephant          със съдействието на         фирма

Dental                          

             представят на вашето внимание 

5-7 април 2013 год. хотел Боженци

       ЦЕНА: 240 лв. /до 20ти март/
     290 лв. /след 21ви март/

за контакт: 02/ 963 45 43, 963 05 44; 0878 810 817

ТЕОРИЯ

ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ:

ЗА ЗЪБОТЕХНИЦИ:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ЦЕНА: 300 лв. /до 20ти март/  
              350 лв. /след 21ви март/

      За придружители: 170 лв. /до 20ти март/ 

Цената включва: такса участие в курса – теория, две нощувки в двойна стая със закуска, един обяд и две вечери по тристепенно 
меню. Ползване на басейн, фитнес уреди и тенис на маса, високоскоростен Wi-Fi и охраняем паркинг.

Целта на настоящия курс е изготвянето на критичен анализ по отношение на съвременните материали за работа и 
протоколите, с които се използват те. Представяне на техники за директна и индиректна изработка на инлеи и онлеи.
Материалите, които използваме при възстановяването на увредени зъбни структури, се развиват непрекъснато, а 
заедно с тях и методите и протоколите за тяхното приложение. Всичко това има като крайна цел възстановяването 
на твърдите зъбни тъкани по биомиметичен начин. 

Тема: Директни и индиректни естетични 

възстановявания на оклузалния релеф 

Dr Antonio de Martis

Тема: Изработване на безметални

конструкции. Кой тип и кога? 

Gianpiero Prandi

ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ, ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ СВОЕТО МЯСТО!!!!ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ, ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ СВОЕТО МЯСТО!!!!

Теория 

1. Представяне на използваните материали. 
2. Планиране и дизайн за едно лесно и контролирано нанасяне на слоевете стъпка по стъпка. 
3. Анализиране на цервикалните марджини и техните естетични и функционални свойства. 
4. Нанасяне на керамиката Interaction върху метал и/или цирконий. 
5. Изработване на фасета с керамиката  Interaction.

6. Дискусия и споделяне на опит. 

Интерактивна практическа част

 - Изработване на: 1 корона от прескерамика, 1 корона от цирконий,1 фасета. 
След приключване на лекционната и интерактивната част всеки
от желаещите може да изработи по избор коронка или фасета.

ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ, ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ СВОЕТО МЯСТО!!!!ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ, ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ СВОЕТО МЯСТО!!!!

Използвайте линка за регистрация: http://www.infodent.bg/?p=912

В тази цена са включени: такса участие в курса - теория и практика, две нощувки в двойна стая със закуски, един обяд и две вечери 
по тристепенно меню, ползване на басейн, фитнес уреди и тенис на маса, високоскоростен интернет Wi-Fi и охраняем паркинг. 
Настаняване на 5 април след 13 часа. Курсът ще се проведе на 6 Април. Напускане на хотела на 7 април до 12 часа. 
Хотелът разполага само с 29 двойни стаи, 4 студиа, 3 студиа лукс, мансарда и 4 апартамента. Невероятно място за почивка в 

близост до архитектурно-историческия резерват Боженци. http://hotelbojenci.com/index.php?page=home

 ЕКИПНА ЛЕКЦИЯ ТЕОРИЯ - 60 лв.

 ЕКИПНА ЛЕКЦИЯ ТЕОРИЯ - 60 лв.

Местата за курса Местата за курса Местата за курса Местата за курса 
са 30 броя 

екипни лекции и екипни лекции и практическипрактически курс курс
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ПРОТЕТИКА
клиника и лаборатория

Pascal MAGNE, 
Ph.D., D.M.D.
Herman Ostrow School 

of Dentistry, University 

of Southern California, 

Oral Health Center, 

3151 S Hoover Street, 

Los Angeles, CA 90089

Michel MAGNE, 
M.D.T., B.S.
Inge MAGNE, 
C.D.T., B.S.
901 Michel Magne LA, 

4052 Del Rey Avenue, 

Marina del Rey, CA 

90292, USA

Обвивни керамични корони 
и адхезивна техника

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, обвивни корони, адхезивна техника, кондициониране на 
 гингивата, временни конструкции, модел с алвеоли

Резюме: 
Статията разглежда клиничния случай на 35-годишна пациентка със стари 
металокерамични корони и силно оцветена гингива при възстановяването. 
Причината за това сивеене на гингивата са подлежащите структури (метален 
скелет и тъмно оцветен дентин). За отстраняването на този дефект се използват 
избелваща техника, адхезивно прикрепени изграждания на пънчетата и обвивни 
керамични корони. Изгражданията са без наличие на коренови щифтове. Описаният 
подход оптимално запазва остатъчните зъбни тъкани. Представя се също така и 
нова техника на работа с пънчета от опаковъчна маса, поставени в модел с алвеоли.
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Естетика във фронта 
и парафункции: 
един цялостен подход

Tyler LASSEIGNE, 
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Rouge, Louisiana, USA; 

Assistant Clinical 

Professor, Department of 

Prosthodontics, Louisiana 

State University School of 

Dentistry, New Orleans, 

Louisiana, USA; Visiting 

Faculty, The Pankey 

Institute, Key Biscayne, 

Florida, USA

Hitoshi AOSHIMA, 
RDT
Perla Dental Laboratory, 

Tokyo, Japan

Dr Gerard CHICHE
Esthetic and Implant 

Center, Medical College 

of Georgia School of 

Dentistry, Room AD 

3132A, MCG School of 

Dentistry, 1120 15th 

Street, Augusta, GA 

30912, USA
KЛЮЧОВИ ДУМИ: тотално възстановяване, естетика във фронта, комуникация, парафункция, 

абразия, оклузия, функция, ортодонтия, инцизивно водене, фасети

Резюме:
Решаването на един естетичен проблем, отключен в резултат на парафункция, е едно от 
най-големите предизвикателства в денталната медицина. Въпреки че постигането на 
оптимална естетика е много важно, целта на едно лечение е не само да удовлетвори 
естетичните желания на пациента, но и да създаде функционираща и правилна оклузия. 
Чрез представяне на конкретен клиничен случай, статията описва лечение на изцяло 
естетичните последствия, предизвикани от парафункция на фронталните зъби.
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ЕСТЕТИКА

Сравнение на композитни и 
керамични фасети

Ulf KRUEGER-
JANSON
Zahnarzt

Stettenstraβe 48

60322 Frankfurt

KЛЮЧОВИ ДУМИ: композитни фасети, керамични фасети, прес-керамика, естетика, 
 неинвазивни техники, техника cut-back

Резюме:
В настоящата статия се описват областите на приложение на възстановителните 
материали - композит и чиста керамика. Въпреки че с тези материали се работи по 
различен начин, крайният резултат може да бъде доста сходен. Именно поради това се 
разясняват определените индикации за приложение на двата материала и се представят 
необходимите техники за работа с тях. В статията е представено сравнение между 
композит и чиста керамика с практично значение за ежедневната практика.

Въведение 

Фасетите, изработени от композит или 
керамика, са все по-често предпочитан вари-
ант на лечение в естетичната дентална ме-
дицина. Класическите индикации за приложе-
нието им са променяне позицията на зъбите 
или на зъбната морфология, премахване на 
оцветявания и затваряне на интердентални 
пространства както при диастема, така и 
след проведено пародонтално лечение. Целта 
на всяко лечение е възстановяването на физи-
ологичните, функционално дъвкателни съот-
ношения и постигането на естетика. В ре-
зултат на изключително бързото развитие 
на композитните материали, CAD/CAM-тех-
нологиите и адхезивните техники се стигна 
до разширяване на възможностите за лече-
ние. Новият лечебен подход, в контекста на 
минималната или малка инвазивност, доведе 
до промяна на схващанията за областите на 
приложение на композитите. 

Ренесанс на композитите

Исторически погледнато, композитът бе 
почти изместен от керамиката, тъй като 
нейната естетична прецизност и стабил-
ност във времето я направиха особено подхо-
дяща за изработването на високо естетични 
конструкции. В последните години обаче ком-
позитът е отново във фокуса на възстанови-
телната дентална медицина, благодарение на 
изключително бързото развитие на качест-
вата на матрикса и пълнителите. Бяха подо-
брени качества като твърдост на материала 
и абразионна стабилност. Чрез една изклю-
чително комплексна технология на пълните-
лите се постигна естествено предаване на 
цветовете и отразяване на светлината, 
което позволи използването на композити в 
естетично чувствителни зони (фиг. 1а и 1b).

Днес материалът може да се използва 
както при фрезовани конструкции, така и при 
композитни възстановявания. Композитите 
могат да бъдат използвани и като дълго-
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Основни причини за 
персистираща 
постоперативна болка 
в ендодонтията

KЛЮЧОВИ ДУМИ: апикален периодонтит, компютърна томография, кореново лечение, 
 персистираща инфекция, болка след лечение, вторична инфекция 

Резюме:
Хроничната болка, която се появява след завършване на кореновото лечение, е нежелано 
състояние. За да можем да се справим с нея, трябва да поставим правилна диагноза. 
Често т. нар. „мистериозни случаи” са предизвикани от незнание или неопитност от 
страна на денталния лекар. Неправилно поставената диагноза може да доведе до 
ненавременно лечение и голямо объркване. В настоящата статия са описани основните 
причини за болка след кореново лечение: 1) персистираща/вторична интрарадикуларна 
инфекция; 2) персистираща инфекция – недиагностицирана лезия; 3) препресване; 
4) неоткрити канали; 5) вертикална коренова фрактура или пукнатина; 6) погрешен зъб; 
7) неодонтогенна болка и 8) централна сенсибилизация (предразполагащи фактори: 
предоперативна болка, предишно болезнено кореново лечение). Имайки предвид всички 
тези възможни причини, които могат да доведат до болка, денталният лекар може да 
изработи ефективна схема за диагностика при трудни индивидуални случаи и да действа 
по възможно най-добрия начин за справяне с проблема.

Въведение 
В рутинната ни ендодонтска практика се 

сблъскваме с някои много предизвикателни 
случаи, които изискват правилна диагноза 
за провеждане на адекватно лечение. За съ-
жаление поставянето на точна диагноза не 
винаги е лека задача. Добър пример за това 
е пациент, на когото наскоро е било прове-
дено кореново лечение. Той се оплаква от лек 
до умерен дискомфорт и болка при перкусия, 

палпация или при дъвчене на съответния зъб. 
Пациентът съобщава, че появата на тези 
симптоми (постоянни или на интервали) са 
от дни, седмици или дори месеци след запъл-
ването на зъба. Подобни оплаквания не отна-
сят случая към спешните, тъй като болката 
е хронична, поносима и често пъти провоки-
рана. Проблемът понякога е, че причината за 
болка не винаги се открива лесно, а корено-
вото лечение на зъба изглежда добре. В едно 
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: Поддържаща пародонтална терапия, пародонтална и периимплантатна 
запазваща терапия, контролни прегледи, превантивна дентална медицина

Резюме:
Голям брой клинични изследвания доказват значението на редовно провежданата 
пародонтална профилактика за дългосрочно поддържане на функцията и здравето на 
пародонтално увредените зъби, след приключване на активната лечебна фаза. 
Схващането за съществуването на едно мултифакторно заболяване, за връзката между 
пародонталните и другите хронично-възпалителни общомедицински заболявания, както и 
увеличеният брой пациенти с дентални имплантати, определят нарастващата 
отговорност към поддържащата пародонтална терапия и я превръщат в централен 
елемент на превантивно ориентираната дентална медицина. В тази връзка статията 
има за цел да представи актуални аспекти на пародонталната и периимплантатната 
грижа, както и да даде насоки за провеждането є в практиката.

Въведение и научна обосновка

В рамките на едно системно провеждано 
лечение, след приключването на активната 
лечебна фаза, пародонтално болните паци-
енти преминават към пародонтална поддър-
жаща терапия, наречена още пародонтална 
запазваща терапия, пародонтална грижа, про-
филактично посещение (фиг. 1). Целта на под-
държащата пародонтална терапия се състои 
в това, да запази стабилни резултатите и 
успехите на активната пародонтална тера-
пия, като по този начин осигури дългосрочна 
функция и здраве на естествените зъби. 

Бактериалната плака, оралният биофилм 
и пародонтопатогенните микроорганизми 

се считат за основен етиопатогенетичен 
фактор за възникването на гингивит и (при 
предразположени пациенти) пародонтит. За 
да е ефективно лечението на пародонтита, 
което е насочено към етиологичните при-
чинители, редовното контолиране на инди-
видуалните хигиенни грижи на пациента в 
домашни условия представлява съществена 
част от поддържащата пародонтална тера-
пия. Оралната хигиена на пациента трябва 
непрекъснато да се подобрява чрез ремо-
тивации и реинструкции като се акцентира 
върху поддръжката на собствените му зъби. 
Втората най-важна манипулация в рамките 
на поддържащата пародонтална терапия е 
професионалното отстраняване на всички 



Supported by

a illary Sinus Surgery and lterna e in Treatment
Sinus ele a on procedures remain the most iable therapeu c op ons or pa ents ith an atrophic posterior ma illa see ing 

ed prostheses  and sinus ele a on techni ues ith gra  surgery are no  considered one o  the most success ul augmenta on 
procedures per ormed  This t o-day course  led by interna onal e perts  ill present e idence-based  ne  state-o -the-art sinus 
ele a on techni ues and possible alterna es to sinus ele a on therapy rom presurgical planning to prosthe c restora on  
The anatomy  materials  surgical procedures  scien c e idence  and complica ons ill be presented  ollo ed by mul ple ideo 
presenta ons o  surgical procedures and ps  er a li e  surgery  par cipants ill recei e hands-on e perience ith tradi onal 
rotary and pie oelectric surgical techni ues using anatomical models

ro  Ti iano Testori

13th/14th December 2013 
 999 *  

both days 9 am un l 6 pm
ELLINGTON HOTEL Berlin 

H NDS ON U S 

Supported by

rogram
ourse ob ecti es

articipants ill be able to learn
 Surgical anatomy nali ed to the pre en on o
complica ons and op mi a on o  results

 a onale or a correct pre-opera e planning
 Step-by-step surgical techni ue
 Selec on o  gra ing materials
 Ho  to elect and interpret more cri cally the
scien c literature

Course outline

 Sinus li t procedure  the scienti ic e idence
 resurgical diagnosis  indications and contraindications
 Lateral indo  techni ue  surgical procedure and ideo session
 Crestal approach  surgical procedure and ideo session
 Treatment o  complications
 Therapeutic alternati es (short implants  tilted implants  

ygomatic implants
 Hands on models or the lateral approach 
con entional techni ue (rotary instruments

 Hands on models or the lateral approach 
pie oelectric techni ue

lease register by a  at 49(0 30 61 0-692 or online at dental-limits com

(  The or shop ill be in English   transla on ill not be a ailable
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credit 
points*incl  T 

Name  

Postcode/City   

E-mail 

Address 

Phone/Fax 

Date and Signature   
Prices are subject to change. Errors and omissions excepted. 

(price includes 19% VAT, coffee breaks and lunches). General terms and conditions are available at www.dental-limits.com. Our invoice will be sent to the address shown below. 

 ro  Ti iano Testori on 13th and 14th December 2013  both days rom 9 am un l 6 pm   999   

The ELLINGTON HOTEL Berlin is holding a limited number of rooms on behalf of this event. For inquiries and reservations please contact 
the ELLINGTON HOTEL directly, either online at www.ellington-hotel.com or by phone at +49 (0)30 68 31 52 30 - 1. 



КНИГА НА ГОДИНАТА

02 963 45 43

02 963 05 44

quintessence@infodent.bg

www.infodent.bg

www.dentalbooks.bg

PLASTIC-ESTHETIC PERIODONTAL 
AND IMPLANT SURGERY  
A Microsurgical Approach

Авторите на книгата правят първия 
цялостен преглед на основните принципи, 
индикации и клинични техники на пластичната 
естетична пародонтална и имплантологична 
микрохирургия. Книгата е компилация от 
научни знания и практически опит. 

Всички проблеми са анализирани въз основата на 
наличната научна литература и актуалните 
клинични данни. Микрохирургичните процедури, 
представени в книгата, са обяснени стъпка по 
стъпка в подробно илюстрирани клинични случаи. 
Изключително полезна за практиката е и добавената 
информация за необходимите материали, инструменти 
и работни стъпки. И накрая, но не на последно място, 
авторите предоставят инструкции за справяне с 
евентуални усложнения.

Без съмнение книгата на Otto Zuhr и Marc Hürzeler е 
една от на-ценните в областта на оралната хирургия 
през последните години и е задължителна за всеки 
имплантолог и пародонтолог.

цена: 320 eur

на



За всички списания, издавани от Quintessence Publishing Group, 
може да направите абонамент чрез фирма Инфодент-БГ,
лицензионен представител на Quintessence за България

Абонаментът включва и електронен достъп до съответното списание.

За повече информация: 02/ 963 05 44, 963 45 43; GSM: 0898 45 26 85
e-mail: infodent@infopharma-bg.net

267 €

148 € 

142 €

199 €

225 €

212 €
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 
тел.: 02/ 963 45 43, 963 05 44; GSM: 0885 80 76 75; е-mail: infodent@infopharma-bg.net

Начини на плащане:

1. В офиса на фирма Инфодент - София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7
2. Изпращане на сумата с банков превод: 

 Банка - ЦКБ, клон Дървеница, София, IBAN: BG 83 CECB 9790 1086 5212 00, BIC: CECBBGSF за Инфодент-БГ ООД
3. Изпращане на сумата с пощенски запис на фирма Инфодент-БГ ООД
  София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7, на името на Галя Василева Начева

4. Във вашия кабинет в удобно за Вас време - само за абонати на територията на София 

ПРИ НАПРАВЕН АБОНАМЕНТ ПО Т. 2 ИЛИ Т. 3 ИЗПРАТЕТЕ ТАЛОНА ДО РЕДАКЦИЯТА ИЛИ ВАШИТЕ КООРДИНАТИ ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗДАНИЕТО НА E-MAIL: infodent@infopharma-bg.net

Адрес на получаване:

Име, презиме, фамилия:  ……................................………………………...........………….........................…………......

гр./с.: ………………......................  пощенски код: ….............  ул./ж.к.: .........………….........................…………......

тел.: ……………….......................  моб. тел.: ………………………............…  e-mail: ………….................................
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИИ НА МАТЕРИАЛИ И КУРСОВЕ, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ВАШИЯ E-MAIL АДРЕС

Данни за фактура: 

Име на фирмата: ..............……................................………………………...........………….........................………….... 

Адрес: ........................................……................................………………………...........………….........................……….

ЕИК по Булстат …............………........ ИН по ДДС …………............… МОЛ: ....................... .....……………………

АБОНАМЕНТЕН ТАЛОН 
за изданията на ИНФОДЕНТ ЗА 2013 ГОДИНА
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135 лв.

168 лв.

207 лв.

СПИСАНИЕ QUINТESSENCE  4 броя  96.00 лв.
СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ  6 броя 72.00 лв.
ВЕСТНИК ЗЪБОТЕХНИКА   6 броя 39.00 лв.
КОМБИНИРАН АБОНАМЕНТ  
 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE +
 ВЕСТНИК ЗЪБОТЕХНИКА   130.00 лв.

 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE+ 
 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ  158.00 лв.

 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE+      
 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ +  192.00 лв.
 ВЕСТНИК ЗЪБОТЕХНИКА           

КАТО АБОНАТ НА СП. QUINTESSENCE 
ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ 

безплатен каталог 
НА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
НА QUINTESSENCE

И 5% ОТСТЪПКА
ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА КНИГИ И ОБУЧИТЕЛНИ ДИСКОВЕ 
НА ИЗДАТЕЛСТВО QUINTESSENCE

АБОНАМЕНТ
www.infodent.bg/abonamenti.html 

on-lin
e

Ще заплатя: 

  по банков път  

  с пощенски запис 

  в брой
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