
www.champions-implants.com

VHC  
Vitamin D-test
VHC (Vitality Health Check) umożliwia szybki ilościowy 
pomiar poziomu witaminy D2 i D3 u pacjenta (wystarczy 
zaledwie 0,10 ml krwi z opuszczka palca).
Prosta aplikacja bezpośrednio przy fotelu dentystycznym!

Zeskanuj kod QR,  
a uzyskasz dostęp do 
naszych najnowszych 
produktów!

Już teraz do zamówienia w sklepie 
online faxem na nr: +49 6734 10 53 
lub na adres e-mail:
info@champions-implants.com

Więcej informacji o naszych produktach

7 9 9  €
+ VAT  + koszt wysyłki

4 9  €
+ VAT  + koszt wysyłki

3 9 5  €
+ VAT  + koszt wysyłki

Kabel do transmisji  
danych + oprogramowanie
do odczytu VHC
Nr-REF: CI004

Pakiet startowy

Nr-REF: CI001

Vitamin D-Reader 

Nr-REF: CI003

Poręczne urządzenie do odczytu  
parametrów jednorazowych testów.

Vitamin D-Test

Nr-REF: CI002

25 x  VHC Vitamin-D jednorazowe kasetki  
testowe + UniSampler  
(zestaw do pobierania próbki krwi kapilarnej) 

1 x Płyn buforujący (6 ml)
1 x Karta magnetyczna RFID
1 x Instrukcja obsługi

3 9 5  €
+ VAT  + koszt wysyłki

NOwOść

1 x  Reader – poręczne urządzenie do 
odczytu parametrów jednorazowych 
testów.

25 x  VHC Vitamin D-jednorazowe  
kasetki testowe

1 x  Kabel do transmisji danych +  
oprogramowanie



Zamówienie 
              szt.  VHC Pakiet startowy (Nr-REF CI001)       799,-* €

              szt.  VHC Vitamin D-Reader (Nr-REF CI003)       395,-* €

              szt. VHC Vitamin D-Test (Nr-REF CI002)       395,-* €

              szt.  Kabel do transmisji danych & oprogramowanie do odczytu VHC (Nr-REF CI004) 49,-* €
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VHC Vitamin D-test

Proszę o przesłanie aktualnego katalogu produktów

ChAmpions-implAnTs Gmbh
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 
info@champions-implants.com

Be Part of tHe
CHamPions®  
(r)eVolution!

*  + VAT + koszt wysyłki

Dane do wysyłki zamówienia: Dane do faktury:

Zamawiający, nr klienta*: 
(*jesli posiadasz, podaj go, a nie będziesz musiał dalej  
uzupełniać formularza zamówienia)

Nazwa firmy

Ulica/Nr Ulica/Nr

Kod/Miasto Kod/Miasto

Telefon +48 Telefon +48

Adres e-mail Nr NIP

Zamówienie proszę przesłać  
faxem na nr: +49 6734 10 53 
lub na adres e-mail: info@champions-implants.com
Zamówienie jest realizowane na podstawie ogólnych warunków handlowych  
Firmy Champions-Implants GmbH (do wglądu na stronie internetowej:
www.shop.championsimplants.com > AGB)


