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GC GOES ISRAËL

GC GOES INTERNATIONAL: ISRAËL

4-5-6 MEI 2020 GALIT TALMOR

Deze Engelstalige training door Dr. Talmor gaat over het integreren van een esthetische restauratie 
- inclusief vorm, textuur en kleur. De belangrijkste focus van de training zijn directe restauraties – zowel anterieur 
als posterieur.

De eerste dag bevat een discussie over integratie van een restauratie, het maken van een chromatisch overzicht 
en principes van vorm en textuurontwerp. De praktijkoefening zal worden uitgevoerd met behulp van 
klinische microscopen, waarbij op een esthetische anterieure restauratie wordt geoefend en een diasteem-
sluiting.

De tweede dag begint met posterieure klasse II-restauraties, met nadruk op directe restauraties, waaronder iso-
latie, creëren van een perfect contactgebied en materiaalkeuze. Het onderwerp van indirecte CAD/CAM-
hybride restauraties worden ook besproken. De praktische oefening, met behulp van klinische microscopen, 
omvat posterieure interproximale restauraties. We sluiten deze tweede opleidingsdag af met een rondleiding 
door de oude stad Jaffa, een stad van 5000 jaar oud tezamen met het levendige en moderne Tel-Aviv.

Op de laatste dag voorzien we een rondleiding in Jeruzalem - een oude stad, heilig voor het christendom, het 
jodendom en Islam, al duizenden jaren een historisch epicentrum. 

INSCHRIJVEN

U kan zich inschrijven voor deze Engelstalige training door middel van een inschrijfformulier.  Deze kan u op-
vragen bij één van onze GC Dental Advisors (zie achterzijde) of via education.benelux@gc.dental. De training is 
voor individuele tandartsen maar ook geschikt voor groepen. Aan deze training kunnen maximaal 18 cursisten 
deelnemen.

KOSTPRIJS
€ 1699* ,- per persoon excl. vluchten en BTW. 
Inbegrepen in de prijs: 3 hotelovernachtingen met ontbijt, 3x 
lunch, 2x dinner en het transport van de luchthaven naar het 
hotel en terug, alsook de rondleiding in Jaffa en de bus tour 
en rondleiding in Jeruzalem. 
Het hotel, dicht aan het strand van Tel-Aviv, is slechts op enkele  
minuten wandelafstand van het GC-IDS training center.                         
Gemiddelde kosten voor de vlucht: € 200,- à € 300,-.
* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC-IDS Center                                     

4 Keufman St.
Tel-Aviv

 Israël


