ALLIGATOR Vă invită să participaţi la cursul susţinut de dl. Paul A. Fiechter
la Cluj-Napoca, pe data de 18 iunie 2017, cu TEMA “DOI INCISIVI CENTRALI:
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Aceste caracteristici optice sunt dependente de structura dentară.
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course preperation

• two circonia copings (colored A3)
• laboring equipment
• glasplate
Necesar pentru curs:
• grinding instruments
- Plăcuțe de lucru
• good mood
- Pensule
- Bună dispoziție
(Fiecare participant va primi
un model și două cape).

Durata hands-on-ului - o zi (9-17).
Vă aşteptăm la Cluj-Napoca pe data de 18 Iunie 2017.
Pentru informaţii şi înscrieri vă rugăm să ne
contactaţi
telefonic
Alligator.
Duration
oflathe
hands-on

1 day: 9:00-17:00

