
O sistema MiYo de cerâmica líquida consiste em pastas para 
estratificação, fluorescentes e opalescentes, para caracterização, 
estrutura e glaze. 

Com MiYo é possível atingir resultados altamente estéticos, como uma 
estratificação, porém, com a rapidez de uma maquiagem.

MiYo Color são os materiais auto glazeáveis que variam que relação a 
translucidez, cada um de acordo com características naturais dos 
dentes e gengivas, imitando a translucidez incisal, mamelos, linhas de 
fissura, halos e o tecido gengival.

Após a aplicação de MiYo Color, pode ser aplicado MiYo Structure. 
Com MiYo Structure o técnico cria profundidade, vitalidade e a 
textura que encontramos na natureza do esmalte e tecidos, com 
uma espessura mínima de 0,1 – 0,2mm. Com alta estabilidade, textura da 
superfície pode ser produzida com um pincel.

Explicação das massas



Cores

Translucent

Pastas translucidas e stains das matizes A, B, C e D para efeitos e aumento de valor.

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
individualizar a 
área cervical

Para
individualizar a 
área cervical

Para
individualizar a 
área cervical

Para individualizar 
áreas
interproximais

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade



Cores

Mamelon

Halo

Pastas com alta opacidade, sem fluorescência para imitar mamélos naturais.

Pastas semi opacas com baixa translucidez para imitar o efeito de halo nas áreas incisais.

Copiar
mamélos
naturais dos 
dentes

Copiar o efeito 
de halo nas 
áreas incisais

Copiar
mamélos
naturais dos 
dentes

Copiar o efeito 
de halo nas 
áreas incisais

Copiar
mamélos
naturais dos 
dentes

Aumento de 
valor sem
perder
translucidez

Aumento de 
valor sem
perder
translucidez

Modificar
outros MiYo 
Color para
uma cor
mais quente,
amarelada

Modicar outros 
MiYo Color com 
tons de 
vermelho / 
violeta.



Cores

MiYO Structure

MiYO HT Structure
Pastas com alta temperatura para flexibilidade. Permite a aplicação anterior de HT em dentes, e 
posterior de baixa nas gengivas, para que não tenha alteração na segunda queima.

Translúcido, 
quando não 
é necessária 
alteração de 
cor

Translúcido, 
quando não 
é necessária 
alteração de 
cor

Similar a um 
efeito Opal 
Azul

Similar a um 
efeito Opal 
Vermelho

Como um
Bleach,
aumenta o 
valor

Similar a um 
efeito Enamel 
59

Similar a um 
efeito Enamel 
59

Color
Pastas opacas com baixa translucidez para caracterizações específicas.

Imitar efeitos 
de esmalte, 
calcificação, 
manchas, 
cúspides

Criar efeitos de 
trinca ou
descoloração

Pó para
imitar trincas 
ou manchas



Cores

Translucent
Os MiYo Pink Color Translucent são cores básicas, sem fluorescência, ideais para caracterização de 
papilas e áreas alveolares, além de vasos sanguíneos.

Cor base para 
áreas grandes

Cor base para 
áreas grandes

Veias e vasos 
sanguíneos

Cor básica 
para áreas 
alaranjadas, 
próximas a 
cervical e
áreas de raiz

Opaque

Cores opacas não fluorescente para individualizar interno e externamente os MiYo Color
Translúcidos. Podem ser misturados para resultados mais naturais em uma queima.

Rosa claro 
para 
contraste
de áreas

Utilizado 
como cor 
base, ou 
áreas mais 
claras

Tom alaranjado 
para 
contraste e 
caracterização

Tons de 
roxo para 
contraste e 
caracterização

Ideal para
contraste e
caracterização

Ideal para
contraste e
caracterização



Cores

Structure Pink

Materiais semi translúcidos com coloração para criar o formato e texturas na superfície. A
naturalidade de profundidade é alcançada com apenas 0,1mm de espessura.

Tom de rosa 
que não altera 
as cores
aplicadas
anteriormente

Cor avermelhada 
que escurece 
levemente as 
cores aplicadas 
anteriormente

Rosa
esbranquiçado 
para clarear
as cores
aplicadas
anteriormente

Pó para
inserir dentro 
das pastas 
transparentes

Coloração 
mais escura 
para machas 
ou veias

Coloração 
mais escura 
para machas 
ou veias
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