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Charisma® Classic
Qualidade e tradição
A adaptação da cor ao dente nunca foi tão fácil.
Charisma® Classic é a primeira resina composta a oferecer a segunda geração da tecnologia de carga
Microglass®. Desenvolvemos essa nova e aprimorada tecnologia com a cooperação de dentistas do
mundo todo para atender aos seus requisitos de versatilidade e estética.
O efeito Microglass® II: Como todos os índices de refração do sistema de matriz e carga foram
perfeitamente alinhados, essa nova tecnologia de carga proporciona um brilho intrínseco e aumenta a
adaptação de cor em até 56%.
Fácil manipulação: Charisma® Classic não só facilita e torna a modelagem rápida, como também possui
propriedades de acabamento e polimento, que facilitam o brilho superficial da restauração final. Sua gama de
cores permite a fácil seleção e um resultado de mimetismo que confere à restauração um aspecto totalmente
natural. Charisma® Classic oferece esses padrões de qualidade e confiança, com muita facilidade.

Saúde bucal nas melhores mãos.
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Charisma® Classic –
Qualidade e tradição

Facilidade de restaurar
Nosso objetivo é facilitar ao máximo a realização de restaurações naturais. Nossa meta sempre foi desenvolver as propriedades da
Charisma® da forma mais conveniente para você. Charisma® Classic, uma resina composta fotopolimerizável, radiopaca e microhíbrida,
não é uma exceção. Desde sua aplicação até o polimento, utilizar Charisma® Classic é extremamente fácil:
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Sua consistência macia permite modelagem fácil e rápida.
Suas excelentes propriedades de acabamento e polimento facilitam a obtenção do brilho superficial.
Facilidade na seleção e adaptação das cores.
A sua radiopacidade permite diagnósticos seguros e confiáveis.

Conheça os benefícios do efeito Microglass® II
Temos muito orgulho da Charisma® Classic, a evolução da Charisma®.
Qual é a diferença? Utilizamos nossa habilidade e expertise para modernizar um produto que está no mercado há mais de 20 anos e
que tem sido usado em milhões de restaurações, por dentistas no mundo todo. Nós a criamos para você.
Charisma® Classic é a primeira resina composta a oferecer a segunda geração da tecnologia de carga Microglass®. Desenvolvemos
essa nova tecnologia com a cooperação de dentistas do mundo todo. Juntos, tornamos a técnica restauradora muito mais fácil. Com
Charisma® Classic, você aliará excelentes resultados com simplicidade.

Resinas com tecnologia
de carga convencional

Tecnologia de carga Microglass® II
da Charisma® Classic

Carga com diferentes
índices de refração
• Menos adaptação da cor
Partículas de dióxido de
silício com grandes variações
nos índices de refração
• Aspecto de uma restauração leitosa
• Cores opacas intensas
não são possíveis

Não utiliza carga de
dióxido de silício
• Fácil adaptação e
resultado das cores
• Cores opacas intensas
Pigmentos
• Cores com brilho intenso
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Pigmentos
• Menos brilho das cores

Carga com índices de
refração alinhados
• Melhor adaptação da cor
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