
YOUR  
IMAGINATION 

IS THE  
LIMIT.

liquid ceramic
Onze SERVICE voor u
„SERVICE“ wordt bij ons niet alleen met hoofdletters geschreven, maar ook 
zo beleefd. Want wij willen dat onze klanten echte MiYO fans worden. 
Dus bieden we de juiste ondersteuning afhankelijk van uw behoeften:

• Online demo‘s waarbij de praktische toepassing van MiYO en MiYO pink 
live wordt getoond.

• Live demo bij u op locatie in het lab.
• Trainingsvideo‘s, informatie over het programmeren van ovens en nog 

veel meer in het klantenportaal op www.miyoworld.eu
• Technische ondersteuning voor snelle hulp via mail of telefoon.

En het beste van alles: het is gratis!

Accessoires
Kwalitatief hoogwaardige penselen en 
instrumenten met verwisselbare tips.

BCO dental bv
W.M. Dudokweg 8a
1703 DB Heerhugowaard
+31 72 576 2810
verkoop@bcodental.nl

Leer meer ...
https://www.bcodental.nl 
https://www.miyoworld.eu/en

https://www.bcodental.nl/webshop.php
Copper

MiYO Translucent 
Body Shades | fluor

MiYO Translucent 
Value Enhancer | fluor 

MiYO Translucent 
Effektmassen | fluor 

MiYO  
Halo | fluor

MiYO  
Mamelon | fluor

MiYO  
Color | fluor

MiYO  
Structure | fluor

GarnetClementine

BlushIce

LinenSnow

PumpkinCoralWheat

AutumnSpring

SunflowerColbaltSageStormLotusStraw

SlateLumin+LuminSmoke

Shade DShade CShade BShade A

Ghost HT EnamelHT WindowEnamelWindow

Raspberry Midnight

CrimsonFlamingo Plum SorbetMerlot Salmon ThistleSable

RougeFrost Orchid

GarnetCarnationMiYO pink 
Translucent | no fluor

MiYO pink 
Color | no fluor

• MiYO Kit  |  + MiYO Color+ Kit  |   z  extra massa‘s

Venule
(Pulver)

MiYO pink 
Structure | no fluor

MiYO pink Kit  |  z  extra massa‘s

Fissure
(Pulver)

Kies voor de meeste creativiteit de MiYO Kit Color+. De MiYO Pink Kit biedt alles wat je nodig 
hebt voor gingiva restauraties. Alle kits bevatten een Glaze Paste en een Stain & Glaze Liquid.

MiYO & MiYO pink | Kit configuraties

zz

zz

z

zz



Bereik dynamische 3D-effecten met 
MiYO Structrue zonder cut-back. 
Ontwerp individuele oppervlaktes-
tructuur, tandvorm en occlusale 
contactpunten eenvoudig met een 
penseel.

Pre-fab, homogene pasta‘s voor 
reproduceerbare resultaten en 
eenvoudige verwerking.

Kleur, vorm en effecten zijn direct zichtbaar 
bij het aanbrengen van MiYO en veranderen 
niet na het bakken.

Verhoog de helderheid met 1-2 niveaus met de Value 
versterkende Lumin of Lumin plus, verlaag het met Storm of 
Smoke zonder verlies van eigenschappen.

Natuurlijke esthetiek en  
diepte-effecten met unieke  
licht dynamiek - geen  
„schaduwvorming“.

Slechts 0,1 - 0,2 mm laagdikte, dus 
geen risico op chippen.

Slimme hybride techniek - 
MiYO Color massa‘s in  
combinatie met  
fineerkeramiek.

Gedetailleerd ontwerp van natuurlijke effecten voor tanden 
en gingiva. MiYO kan nat-op-nat worden aangebracht zonder 
vermenging.

MiYO - MAKE IT YOUR OWN!
Met het pasta-achtige MiYO liquid ceramic kunnen monolithische restaura-
ties worden vervaardigd met esthetiek en diepte-effecten die alleen bekend 
zijn van gelaagde restauraties - met aanzienlijk minder tijdsinspanning. De 
minimale laagdikte van slechts 0,1 - 0,2 mm voorkomt chipping.  
 
Een ander bijzonder kenmerk van MiYO restauraties is de unieke lichtdyna-
miek. Door de verstrooiing van het licht is er geen schaduwvorming zoals be-
kend bij stains. Daarom zien MiYO restauraties er natuurlijk uit in de mond 
en niet alleen op het model. 
 
Veelzijdige toepassingen maken MiYO een echte game changer voor uw 
restauraties: Ofwel MiYO puur - kleur en structuur - of de slimme hybride 
techniek - de combinatie van MiYO en InSync ZR gelaagd keramiek. 
 
Ontdek MiYO voor uw lab vandaag nog!
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