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Δεν χρησιμοποιείτε νήμα; Χρησιμοποιήστε το AirFloss.
Απομακρύνει την πλάκα στα σημεία που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσα

Αν δεν χρησιμοποιείτε νήμα τακτικά, το AirFloss είναι ένας εύκολος τρόπος να ξεκινήσετε να καθαρίζετε ανάμεσα στα δόντια. Το

AirFloss μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα ή νερό, ενώ διαθέτει μοναδική τεχνολογία ψεκασμού αέρα ή

σταγονιδίων για να σας βοηθά να απομακρύνετε την πλάκα ακόμα και στις δύσκολες περιοχές.

Σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια

Ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε καλύτερα ανάμεσα στα δόντια

Εύκολη χρήση

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Άκρο καθοδήγησης για σωστή τοποθέτηση

Ειδικά σχεδιασμένο ακροφύσιο που φτάνει εύκολα στις δύσκολες περιοχές



Μεσοδόντια ακροφύσια HX8012/07

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κάντε την αρχή εύκολα.

Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός

για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss είναι

ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε βαθιά ανάμεσα

στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια

υγιεινή συνήθεια. Μετά από τρεις μήνες χρήσης του

AirFloss, το 96% των ατόμων που δεν

χρησιμοποιούσαν τακτικά νήμα, συνέχισαν να

χρησιμοποιούν το AirFloss τουλάχιστον τέσσερις

ημέρες την εβδομάδα.

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Άκρο καθοδήγησης

Το λεπτό, κεκλιμένο ακροφύσιο και το άκρο

καθοδήγησης διευκολύνουν τη τοποθέτηση. Σύρετέ το

στην επιφάνεια του δοντιού κοντά στη γραμμή των

ούλων μέχρι το άκρο να εφαρμόσει στην εσοχή

ανάμεσα στα δόντια.

Λεπτό, κεκλιμένο ακροφύσιο

Λεπτό, κεκλιμένο ακροφύσιο που φτάνει εύκολα στις

δύσκολες περιοχές

Ευκολία στη χρήση

Σύστημα ακροφυσίου: Εύκολη τοποθέτηση και

αφαίρεση

Περιλαμβάνεται

Ακροφύσιο AirFloss: 2

Καθαριστική απόδοση

Πέλματα: Αντικατάσταση ανά 6 μήνες για βέλτιστα

αποτελέσματα

 

* σε σχέση μόνο με τη συμβατική οδοντόβουρτσα
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