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Ikke så dyr, som jeg ser ud til...
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DANSK TANDLÆGEFORENINGS MEDLEMSBLAD
DANISH DENTAL JOURNAL

2006 . 110 . 473-552

Stærk - men uden fine prisfornemmelser.
Jeg er fjerde generation af kvalitetsunitter, og der er kun stærke
materialer bag mit eksklusive ydre. Jeg er samtidig let at bruge,
og jeg hjælper dig til at gøre dine behandlinger endnu bedre.
Alt dette koster selvfølgelig...
Men ikke mere end fra 189.900 kr. inkl. moms.
Hvis du leaser, svarer det til kun 112 kr. pr. arbejdsdag.
XO 4. Bedre end du tør håbe. Billigere end du tør tro.
Ring og hør nærmere.

Det nye navn for Flex Dental

Grønland: Saltfluoridering kan forebygge caries
XO CARE DANMARK A/S

Tlf 43 270 270

Email info@xo-care.dk

www.xo-care.dk

Børnetandpleje: Det største problem er forældrene
Nye storkommuner: Tandlæger lever i uvished

!

NYHED

Du er ikke
gennemsnitlig.
Hvorfor skal dit
afkast så være det?

Universal. Selvklæbende. Tiksotropisk.

Meron Plus AC

Tænk nyt

Resinforstærket cement
til cementering
Universal applicering
Anbefales til cementering af keramik,
zirconium, metalkeramik og metalkroner
Selvklæbende
Hurtig og sikker bonding uden primer
og konditioner
Tiksotropisk
Lang elasticitetsfase giver nem og
grundig fjernelse af overskud
Intet uønsket flow
Roterende instrumenter er unødvendige
VOCO Service Centre:
Jesper Winkel Andersen · mobil 2149 7071
Kim Fairey Christensen · mobil 2073 2309
Morten Grove
· mobil 2487 7611

Få mulighed for større afkast
I Nykredit Privat Portefølje benytter vi os af en nobelprisbelønnet investeringsmetode, og vi vælger helt frit blandt
de bedste investeringsforeninger og formueforvaltere.
Det har indtil nu givet rigtig gode resultater: Sidste år gav
investeringerne i en portefølje med 25% obligationer og
75% aktier f.eks. et afkast på 28,78%. Det var 7,62 procentpoint højere end gennemsnittet på markedet.

P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 (4721) 719-0 · Fax +49 (4721) 719-140 · www.voco.com

creative in research

Som ny kunde får du en individuel helhedsrådgivning,
som giver overblik over både bolig, pension, frie midler,
investeringer og personforsikringer. Hvis du har en investérbar formue på mindst 500.000 kroner, vurderer vi
gerne, om der er mulighed for at optimere din økonomi.
Læs mere på privatportefoelje.dk eller ring på 70 10 29 67
og aftal et uforpligtende møde.
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