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ONE SHADE EEN NIEUWE FORMULE  

KULZER INTRODUCEERT VENUS DIAMOND EN VENUS PEARL ONE SHADE 

“One for the basics. All for the details.” Met deze boodschap introduceert Kulzer dé 

universele one-shade composite oplossing voor de meerderheid van de dagelijkse 

restauraties; Venus Diamond ONE Shade en Venus Pearl ONE Shade. Door de 

verbluffende kleuradaptatie van de kleur ONE wordt de restauratie onzichtbaar en 

als het ware in de omringende dentitie opgenomen. ONE Shade bespaart veel tijd 

omdat er geen kleurbepaling nodig is. Gebaseerd op de ervaring en knowhow van 

Kulzer in moderne composieten, hebben Venus Diamond en Venus Pearl ONE 

Shade het grote voordeel dat ze worden geïntegreerd in een familie van 

composieten die al meer dan 10 jaar wetenschappelijk zijn geëvalueerd en 

gedocumenteerd in tal van klinische studies. Venus Diamond en Venus Pearl 

worden door tandartsen over de hele wereld gewaardeerd om de efficiënte 

verwerking, sterkte en esthetische mogelijkheden. 

Haarlem - 01.06.2020. ONE for the basics: Venus Diamond en Venus Pearl ONE Shade 

worden gebruikt voor dagelijkse basis restauraties, bijvoorbeeld in het posterieure gebied. 

ALL for the details: Met alle bekende Venus Diamond- en Venus Pearl kleuren behandelt 

u de meer complexe en esthetisch uitdagende casussen, bijvoorbeeld in het anterieure 

gebied. Kortom efficiënt en betrouwbaar als oplossing wanneer kleuradaptatie van belang 

is of bij esthetische restauraties.  

Venus Diamond en Venus Pearl ONE Shade hebben een verbluffende kleuradaptatie, 

waardoor de restauratie onzichtbaar wordt en als het ware in de omliggende dentitie wordt 

opgenomen. De talloze onderscheidingen, zoals bijvoorbeeld van Reality en The Dental 

Advisor, bevestigen dat tandartsen de efficiënte verwerking van Venus Diamond en Venus 

Pearl als zeer prettig ervaren. Diverse wereldwijde wetenschappelijke studies hebben met 

succes aangetoond dat tandartsen dezelfde verbeterde mechanische eigenschappen bij 

Venus Diamond/Pearl ONE Shade kunnen verwachten als bij Venus Diamond en Venus 

Pearl. De bevestigde weerstand tegen chipping en fracturen maakt het mogelijk om zelfs 

grote caviteiten met vertrouwen te vullen om aan de eisen van patiënten te voldoen. De 

combinatie van deze onderliggende voorwaarden maakt de composiet zo ideaal voor 

alledaagse gevallen. 
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De unieke TCD-matrix en het geoptimaliseerde nano-hybride vulsysteem leiden tot een 

uitzonderlijke buigsterkte, minimale krimpspanning en een hoge slijtvastheid ter 

voorkoming van chipping en breuken. De innovatieve Venus-formule belooft dus 

langdurige, aantrekkelijke en betrouwbare restauraties met een permanente, natuurlijke 

glans. Beide composieten hebben ook een hoge radiopaciteit, wat zorgt voor een 

betrouwbare diagnose. 

Tandartsen hoeven hun behandelingsgewoonten niet te veranderen als ze een 

betrouwbaar alles-in-één composiet gebruiken. Op basis van voorkeur en indicatie kan er 

gekozen worden uit Venus Diamond ONE Shade voor een stevige consistentie en Venus 

Pearl ONE Shade voor een soepele consistentie. Beide composieten zijn stabiel, plakken 

niet en hebben een langere werktijd. Doordat het materiaal mooi blijft staan is het 

eenvoudig te modelleren. Beide composieten bieden perfecte kleuradaptatie en 

onbeperkte mogelijkheden voor de esthetische zone. Een tweede merk of soort composiet 

is hierdoor overbodig. 

Venus Diamond en Venus Pearl ONE Shade zijn echt universele kleur composieten,  

met verbeterde mechanische eigenschappen, geschikt voor het uitvoeren van dagelijkse 

restauraties. Het gebruik van Venus Diamond en Venus Pearl ONE Shade heeft als 

voordeel voor de tandarts dat kleurbepaling niet meer noodzakelijk is, om hoog  

esthetische en langdurige resultaten te bereiken. De aantrekkelijk geprijsde  

Venus Diamond en Venus Pearl ONE Kits zijn vanaf nu verkrijgbaar. Tandartsen  

kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun lokale rayonmanager.   
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Venus Diamond/ Venus Pearl ONE Shade voor basis restauraties, bijvoorbeeld in de posterieure regio. Alle 

overige Venus Diamond en Venus Pearl kleuren zijn geschikt voor meer complexe en esthetische restauraties 

bijvoorbeeld anterieur. 

 

Venus Diamond ONE maakt deel van het Venus Diamond en Venus Pearl composiet portfolio. 

 

 

Klasse I restauratie van element 26 met Venus Diamond ONE: 

         

voor…                                         …en na de restauratie. 
 
 
 
Element 45 voor klasse II restauratie and na restauratie met Venus Pearl ONE. 
 

        

voor…                                         …en na de restauratie. 
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Meer informatie over: 

- Venus Diamond/Venus Pearl ONE Shade: www.kulzer.nl/try-ONE 

- Kulzer en haar producten: www.kulzer.nl 

- YouTube kanaal met praktische tips en tricks: www.kulzer.com/youtube 

- Facebook, met laatste updates van Kulzer: www.facebook.com/kulzer-benelux  

- Instagram, met exclusieve content: www.instagram.com/kulzer_benelux     


