
 

     DE Polierpaste für die Zahn oberflächen

     EN Teeth surface polishing paste

     ES Pasta para profilaxis

       LT Dantų paviršiaus poliravimo pasta

МK Паста за полирање на поврчината на забите

      PL Pastа do polerowania powierzchni zębów

       RU Паста для полировки поверхности зуба

     UA Паста для полірування поверхні зуба

     28 °C 

4 °C 

        
GEBRAUCHSANLEITUNG DE
BESCHREIBUNG
i-FASTE ist eine ölfreie Prophy Paste für die Zahnreinigung und zum Polieren. 
Prophy Paste ist für die Verwendung von Zahnärzten während der professionell verabreichten Zahnprophylaxe 
Behandlung bestimmt: 

– um Schmutz, Plaque, Kalkül, Flecken und andere Akzentionen von den Zähnen zu reinigen; 
– für die Vorbereitung der Zähne (Reinigung und Polieren) vor der Restaurierung und Fluoridbehandlung; 
– für die Wiederholung, Veredelung und Polieren der Oberfläche nach der Restauration, um normale 

Konturen, glatte Ränder wiederherzustellen und einen Glanz zu erzeugen, das Gesamtbild und die 
Langlebigkeit der Restauration selbst. 

Nach der Beurteilung der Zähne Oberfläche Zustand und klinische Situation kann der Zahnarzt in einer von 
mehreren verfügbaren Ebenen der Korn Grobheit wählen - fein (Polieren), Medium (Polieren und Reinigen) und 
grob (Reinigung).
GEBRAUCHSANLEITUNG
HINWEIS! Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

1. Mit einem geeigneten Instrument ein wenig von der Paste nehmen und in den Prophy Cup füllen.
2. Während des gesamten Verfahrens sollte eine ausreichende Paste auf dem Becher gehalten werden, um 

eine Überhitzung der Zahnoberfläche zu vermeiden.
3. Speichel Evakuierung wird empfohlen, um übermäßige Verdünnung und Schlucken der Paste zu 

vermeiden.
WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN!
HINWEIS! Verwenden Sie i-FASTE nicht, wenn der Patient allergisch auf das Produkt oder einen der Zutaten ist. 
Verhütung:
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz 
tragen.
LAGERUNG 
Behälter dicht geschlossen halten in trocknem, gut belüftetem Ort bei 4-28°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und 
Wärmequellen schützen. Das Produkt nicht einfrieren. Die Chargennummer muss in jeder Korrespondenz enthalten 
sein. Die Chargennummer und das Verfallsdatum sind auf der Verpackung aufgedruckt. Nach dem Verfallsdatum 
nicht mehr verwenden. Entsorgen Inhalt / Behälter wie von den nationalen Regulierungsanforderungen erforderlich. 
Von Kindern fernhalten!
HERSTELLER VERANTWORTUNG
Unsere Produkte sind für den professionellen Einsatz in der Zahnmedizin entwickelt. Da die Anwendung unserer 
Produkte außerhalb unserer Kontrolle ist, ist der Benutzer in vollem Umfang für die Anwendung verantwortlich. 
Natürlich garantieren wir die Qualität unserer Produkte in Übereinstimmung mit den angewandten Normen.
VERPACKUNG
REF  IFCTP  30g grob
REF  IFC100  100g grob
REF  IFCD1  100x2g grob
REF  IFMTP  30g medium
REF  IFM100  100g medium
REF  IFMD1  100x2g medium
REF  IFFTP  30g fein
REF  IFF100  100g fein
REF  IFFD1  100x2g fein
INSTRUCTION FOR USE EN
DESCRIPTION
i-FASTE is oil-free prophy paste for tooth cleaning and polishing. 
Prophy paste is intended for use by dental professionals during professionally administered dental prophylaxis 
treatment:

– to clean debris, plaque, calculus, stains, and other accretions from the teeth;
– for the teeth surface preparation (cleaning and polishing) prior to restorations and fluoride treatment;
– for recontouring, finishing and polishing the surface after restoration to restore normal contours, smooth 

margins, and to create a high luster shine, the overall appearance and longevity of the restoration itself. 
After evaluation of the teeth surface state and clinical situation dental professional may choose in one of several 
available levels of grit coarseness – fine (polishing), medium (polishing and cleaning) and coarse (cleaning). 
INSTRUCTION FOR USE
NOTE! Do not use if primary package is broken. 

1. Using suitable instrument take out a little of the paste and fill the prophy cup. 
2. Throughout the procedure, sufficient paste should be maintained on the cup to avoid overheating of the 

tooth surface. 
3. Saliva evacuation is recommended to avoid excessive dilution and swallowing of the paste.

WARNINGS AND PRECAUTIONS!
NOTE! Do not use i-FASTE if patient is allergic to product or to any of the ingredients.
Prevention:
Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
STORAGE
Keep container tightly closed in dry well-ventilated place at 4-28°C. Protect from direct sunlight and heat sources. 
Do not freeze the product. The batch number should be quoted in all correspondence. See packaging for batch and 
expiry date. Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory 
requirements. Keep out of the reach of children!
MANUFACTURERS RESPONSIBILITY
Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is beyond 
our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our products in 
accordance with the applied standards.
PACKAGING
REF  IFCTP  30g paste coarse
REF  IFC100  100g paste coarse
REF  IFCD1  100x2g paste coarse
REF  IFMTP  30g paste medium
REF  IFM100  100g paste medium
REF  IFMD1  100x2g paste medium
REF  IFFTP  30g paste fine
REF  IFF100  100g paste fine
REF  IFFD1  100x2g paste fine
INSTRUCCIONES DE USO ES
DESCRIPCION
i-FASTE es una pasta profiláctica libre de aceite para la limpieza y pulido de los dientes.
La pasta profiláctica está destinado para su uso por los profesionales dentales durante el tratamiento profilaxis 
dental:

– para limpiar placa, sarro, manchas y otras acumulaciones de los dientes;
– para la preparación dientes superficie (limpieza y pulido) antes de restauraciones y tratamiento de 

fluorización;
– para la remodelación, acabado y pulido de la superficie después de la restauración, para restaurar los 

contornos, márgenes lisos, y para crear un alto brillo, favoreciendo la apariencia general y aumentando la 
longevidad de la propia restauración.

Después de la evaluación del estado de superficie de los dientes y la situación el profesional puede elegir entre uno 
de varios niveles disponibles del grosor del grano - fino (pulido), medio (el pulido y limpieza) y gruesa (limpieza).
INSTRUCCIONES DE USO
¡NOTA! No utilizar si el envase está roto.

1. Con un instrumento adecuado sacar un poco de pasta y llenar elcopa de goma.
2. Debe mantenerse en la copa la suficiente cantidad de pasta para evitar el sobre calentamiento de la 

superficie del diente.
3. Se recomienda la evacuación de saliva para evitar la dilución excesiva y la deglución de la pasta.

¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES!
¡NOTA! No utilice i-FASTE si el paciente es alérgico al producto o alguno de sus componentes.
Prevención:
Lávese bien las manos después de manipular el producto. Use solamente en un área bien ventilada. Llevar guantes/
ropa de protección/gafas de protección.
ALMACENAMIENTO
Mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco y bien ventilado de 4-28°C. Proteger de la luz del sol y fuentes 
de calor. No congelar el producto. El número de lote debe incluirse en toda la correspondencia. El número de 
lote y la fecha de expiración están impresos en el paquete. No utilizar después de la fecha de caducidad. Eliminar 
el contenido / recipiente como es requerido por los reglamentos nacionales. ¡Mantener fuera del alcance de los 
niños!
RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES
Nuestros productos han sido desarrollados para uso profesional en odontología. Como la aplicación de nuestros 
productos está fuera de nuestro control, el usuario es totalmente responsable de la aplicación. Por supuesto, 
garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las normas aplicadas.
PRESENTACION
REF  IFCTP  30g pasta gruesa
REF  IFC100  100g pasta gruesa
REF  IFCD1  100x2g pasta gruesa
REF  IFMTP  30g pasta media
REF  IFM100  100g pasta media
REF  IFMD1  100x2g pasta media
REF  IFFTP  30g pasta fina
REF  IFF100  100g pasta fina
REF  IFFD1  100x2g pasta fina
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  LT
APRAŠYMAS
i-FASTE yra profilaktinė pasta be aliejaus dantų valymui ir poliravimui. 
Profilaktinė pasta yra skirta naudoti odontologams ir burnos higienistams profesionaliai dantų profilaktikai ir 
gydymui: 

– valyti minkštas ir kietas apnašas, akmenis, dėmes ir kitas sąaugas nuo dantų;
– dantų paviršiaus paruošimui (valymui ir poliravimui) prieš plombavimą ir fluoro aplikacijas;
– gero plombos perėjimo į kietuosius audinius sumodeliavimui, užbaigimui ir poliravimui po plombavimo, 

siekiant atkurti normalius kontūrus, sušvelninti ribas, suteikti natūralaus blizgesio, pagerinti bendrą 
išvaizdą ir užtikrinti restauracijos ilgaamžiškumą.

Įvertinęs dantų paviršiaus būklę ir klinikinę situaciją gydytojas gali pasirinkti vieną iš kelių siūlomų pastos grubumo 
lygių - švelni (poliravimui), vidutinio grubumo (poliravimui ir valymui) ir grubi (valymui).
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
PASTABA! Nenaudokite, jei pažeista pirminė pakuotė. 

1. Pasirinktu instrumentu iš indelio išimkite nedidelį poliravimo pastos kiekį ir uždėkite ant poliravimo 
galvutės ar šepetėlio.

2. Visos procedūros metu užtikrinkite reikiamą poliravimo pastos kiekį, kad išvengtumėte danties paviršiaus 
perkaitimo. 

3. Norint išvengti pastos patekimo į virškinimo sistemą ar jos konsistencijos pasikeitimo, būtina pašalinti 
seilių perteklių. 

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!
PASTABA! Nenaudokite i-FASTE, jei pacientas yra alergiškas produktui ar jo sudėtinėms dalims.
Prevencija:
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių 
(veido) apsaugos priemones. 
LAIKYMAS
Laikyti produktą sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje esant 4-28°C temperatūrai. 
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Produkto neužšaldyti. Partijos numeris turi būti 
nurodytas visoje korespondencijoje. Partijos numeris ir galiojimo data nurodyti ant pakuotės. Nenaudoti produkto 
pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje!
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis produktas 
naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės 
atitiktį galiojantiems standartams.
PAKUOTĖ
REF  IFCTP  30g pasta grubi
REF  IFC100  100g pasta grubi
REF  IFCD1  100x2g pasta grubi
REF  IFMTP  30g pasta vidutinio grubumo
REF  IFM100  100g pasta vidutinio grubumo
REF  IFMD1  100x2g pasta vidutinio grubumo
REF  IFFTP  30g pasta švelni
REF  IFF100  100g pasta švelni
REF  IFFD1  100x2g pasta švelni



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА МК
ОПИС
i-FASTE е безмаслена профилактичка паста за чистење и за полирање на забите. 
Пастата за полирање е наменета за употреба од професионални стоматолози при профилактички третмани:

– за чистење на меки и тврди забни наслаги, пигменти и други забни наслаги;
– за подготовка на површината на забите(чистење и полирање) пред реставрација или третирање со 

флуор.
– за обезбедување на континуиран премин од пломба кон забот, финиширање и полирање на 

површината по реставрација за да се обезбедат природни контури, мазни површини и висок сјај а со 
тоа и подобрување на изгледот и долговочнесто на самата реставрација. 

Според оценка на состојбата на површината на забот и клиничката состојба на пациентот докторот 
стоматолог може да избере абразивност на пастата за полирање. ФИНА за полирање, МЕДИУМ за полирање 
и чистење и ГРУБА за чистење.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ЗАБЕЛЕШКА! Не го користете производот ако оригиналното пакување е оштетено. 

1. Со користење на погоден инструмент земете мала количина од пастата за полирање и нанесете во 
гумичката за полирање. 

2. Во текот на процедурата на чистење или полирање треба да се одржува доволна количина на паста 
во гумичката како би се избегнало прегревање на површината на забот. 

3. Препорачливо е користење на сисалка за плунката како би се избегнало прекумерно разредување 
на пастата или нејзино проголтување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ!
ЗАБЕЛЕШКА! Не го користете i-FASTE ако пациентот е алергичен на производот или на некоја од неговите 
состојки.
Заштита:
По употреба убаво измијте ги рацете. Користете заштитна облека, заштитни ракавици и заштита за очите и 
лицето.
ЧУВАЊЕ
Чувајте ја тегличката добро затворена во сува и добро проветрена просторија на температура од 4-28°C. 
Заштитете од директна сончева светлина и апарати за загревање. Не го замрзнувајте производот. Бројот на 
серијата треба да се споменат во сите дописи. Број на серијата и датум на истекот наведено на амбалажата. 
Не го користете по истекот на рокот за употреба. Од искористениот производ/амбалажа ослободете се 
според важечката национална регулатива. Чувајте го вон дофат на деца!
ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ
Нашиот производ е развиен за професионална употреба во стоматологија. Бидејќи употребата на нашиот 
производ е вон наша контрола корисникот е целосно одговорен за употребата. Се разбира дека гарантираме 
за квалитетот на нашиот производ во согласност со пропишаните стандарди.
ПАКУВАЊЕ
REF  IFCTP  30g паста груба
REF  IFC100  100g паста груба
REF  IFCD1  100x2g паста груба
REF  IFMTP  30g паста медиум
REF  IFM100  100g паста медиум
REF  IFMD1  100x2g паста медиум
REF  IFFTP  30g паста фина
REF  IFF100  100g паста фина
REF  IFFD1  100x2g паста фина
INSTRUKCJA STOSOWANIA PL
OPIS
i-FASTE jest pastą profilaktyczną bez zawartości oleju do czyszczenia i polerowania zębów.
Pasta profilaktyczna jest przeznaczona do stosowania przez stomatologów podczas leczenia profilaktycznego w 
praktyce stomatologicznej:

– do usuwania zanieczyszczeń, płytki nazębnej, zwapnień, plam i innych nalotów z powierzchni zębów;
– do przygotowania powierzchni zębów (czyszczenie i polerowanie) przed odbudową i fluoryzacją;
– do odbudowy kształtu, polerowania i wykańczania powierzchni po odbudowie w celu przywrócenia 

anatomicznych kształtów, wygładzanie brzegów i nadawania połysku, co ma duże znaczenia w ogólnym 
wyglądzie oraz trwałości samej odbudowy.

Po ocenie stanu powierzchni zębów oraz stanu klinicznego lekarz może wybrać jedną z kilku dostępnych ziarnistości 
past - drobna fine (polerowanie), średnia medium (czyszczenie i polerowanie) i zgrubna coarse (czyszczenie).
INSTRUKCJA STOSOWANIA
UWAGA! Nie używaj, jeżeli opakowanie jest uszkodzona. 

1. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia umieść małą ilość pasty w kielichu gumki polerującej. 
2. W trakcie tej procedury utrzymuj odpowiednią ilość pasty w kielichu, aby nie przegrzać powierzchni zęba.
3. Zalecany jest ślinociąg, aby zapobiec rozcieńczeniu lub połknięciu pasty.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!
UWAGA! Nie używaj i-FASTE, jeżeli wiadomo, że pacjent ma alergię na produkt lub którykolwiek z jego składników.
Zapobieganie:
Dokładnie umyj ręce po zastosowaniu. Używaj rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, w temperaturze 
4-28°C. Chronić przed ciepłem bezpośrednim światłem słonecznym. Nie zamrażać. Numer partii musi być podany 
we wszelkiej korespondencji. Numer partii i data ważności są wskazane na opakowaniu. Nie stosować po upływie 
daty ważności. Zużyte opakowania i resztki utylizować zgodnie z przepisami krajowymi. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci!
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA
Nasze produkty zostały opracowane do profesjonalnego stosowania w stomatologii. Ponieważ wykorzystanie 
naszych produktów jest poza nasza kontrolą, końcowy użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ich właściwe 
stosowanie. Z naszej strony gwarantujemy jakość naszych produktów zgodnie z obowiązującymi normami.
OPAKOWANIA
REF  IFCTP  30g pasta zgrubna
REF  IFC100  100g pasta zgrubna
REF  IFCD1  100x2g pasta zgrubna
REF  IFMTP  30g pasta średnia
REF  IFM100  100g pasta średnia
REF  IFMD1  100x2g pasta średnia
REF  IFFTP  30g pasta drobna
REF  IFF100  100g pasta drobna
REF  IFFD1  100x2g pasta drobna
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ                     RU
ОПИСАНИЕ
i-FASTE это профилактическая паста без масла для чистки и полировки зубов. 
Она предназначена врачам стоматологам и зубным гигиенистам для профессиональной профилактики и 
лечения: 

– чистки мягкого и стойкого налёта, камней, пигментного налёта и других отложений с поверхности 
зубов;

– для подготовки (очистки и полировки) поверхности зуба перед пломбированием и фторированием;
– для создания плавного перехода на границе пломба-зуб, финишной обработки и полировки 

поверхности после реставрации, с целью восстановить нормальные контуры, сгладить переходы 
пломба-зуб и создать гладкую и блестящую поверхность, улучшить внешний вид и долговечность 
самой реставрации.

Оценив состояние зубов и клиническую ситуацию, врач стоматолог или зубной гигиенист может выбрать 
один из доступных уровней зернистости пасты - мелкую (для полировки), среднюю (для полировки и 
очистки) и грубую (для чистки). 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ! Не использовать продукта, если повреждена первичная упаковка.

1. Вам удобным инструментом возьмите небольшое количество полировочной пасты и наложите на 
полировочную головку или щетку. 

2. В течение всей процедуры необходимо обеспечить нужное количеством пасты, чтобы избежать 
перегрева зубной поверхности.

3. Чтобы избежать попадания пасты в пищевой тракт или изменения её консистенции, рекомендуем 
удалить слюну.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
ВНИМАНИЕ! Не используйте i-FASTE, если у пациента аллергия к продукту или его компонентам.
Превенция:
После использования тщательно промыть руки. Пользоваться защитными перчатками и защитной одеждой, 
защитой глаз (лица).
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт плотно закрытый, в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре 4-28°C. 
Предохранять от прямых солнечных лучей и источников тепла. Продукт не замораживать. Номер партии 
и срок годности указаны на упаковке. Не использовать после истечения срока годности. Не использовать 
после истечения срока годности. Содержание/пустой контейнер утилизировать в соответствии 
национальным законам. Хранить в недоступном для детей месте!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Наши продукты разработаны для применения в стоматологии. Однако применение наших продуктов без 
нашего контроля находиться исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы 
гарантируем соответствие качества наших продуктов действующим стандартам. 
УПАКОВКА
REF  IFCTP  30г паста грубая
REF  IFC100  100г паста грубая
REF  IFCD1  100x2г паста грубая
REF  IFMTP  30г паста средняя
REF  IFM100  100г паста средняя
REF  IFMD1 100x2г паста средняя
REF  IFFTP  30г паста мелкая
REF  IFF100  100г паста мелкая
REF  IFFD1  100x2г паста мелкая
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ                      UA
ПЕРЕВАГИ
i-FASTE це профілактична паста без масла для чищення та полірування зубів.
Вона призначена лікарям стоматологам і зубним гігієністам для професійної профілактики і лікування:

– чистки м’якого і стійкого нальоту, каменів, пігментного нальоту і інших відкладень з поверхні зубів;
– для підготовки (очищення і полірування) поверхні зуба перед пломбуванням і фторированием;
– для створення плавного переходу на кордоні пломба-зуб, фінішної обробки і полірування поверхні 

після реставрації, з метою відновити нормальні контури, згладити переходи пломба-зуб і створити 
гладеньку поверхню, поліпшити зовнішній вигляд і довговічність самої реставрації.

Оцінивши стан зубів і клінічну ситуацію, лікар стоматолог або зубний гігієніст може вибрати один з доступних 
рівнів зернистості пасти - дрібну (для полірування), середню (для полірування та очищення) і грубу (для 
чищення).
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
УВАГА! Не застосовувати препарат продукту, якщо пошкоджена первинна упаковка.

1. Вам зручним інструментом візьміть невелику кількість полірувальної пасти і накладіть на 
полірувальну головку або щітку.

2. Протягом всієї процедури необхідно забезпечити потрібне кількістю пасти, щоб уникнути перегріву 
зубної поверхні.

3. Щоб уникнути потрапляння пасти в стравохід або зміни її консистенції, рекомендуємо видалити 
слину.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
УВАГА! Не використовуйте i-FASTE, якщо у пацієнта алергія до продукту або його компонентів.
Превенція:
Після використання ретельно промити руки. Користуватися захисними рукавичками та захисним одягом, 
захистом очей (особи).
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати продукт щільно закритий, в сухому, добре вентильованому місці при температурі 4-28°C. Оберігати 
від прямих сонячних променів і джерел тепла. Препарат не заморожувати. Номер партії повинен вказуватися 
у всій кореспонденції. Номер партії і термін придатності вказані на упаковці. Не застосовувати препарат 
після закінчення терміну придатності. Зміст/ порожній контейнер утилізувати відповідно до національних 
законів. Зберігати в недоступному для дітей місці!
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА
Наші продукти розроблені для застосування в стоматології. Однак застосування наших продуктів без 
нашого контролю перебувати виключно в сфері Вашої власної відповідальності. Зрозуміло, ми гарантуємо 
відповідність якості наших продуктів чинним стандартам. 
УПАКОВКА
REF  IFCTP  30г паста груба
REF  IFC100  100г паста груба
REF  IFCD1  100x2г паста груба
REF  IFMTP  30г паста середня
REF  IFM100  100г паста середня
REF  IFMD1  100x2г паста середня
REF  IFFTP  30г паста дрібна
REF  IFF100  100г паста дрібна
REF  IFFD1  100x2г паста дрібна
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