Philips Sonicare AirFloss
Tussen de tanden,
spuitkoppen

Met 2 spuitkoppen
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Flost u niet? AirFloss dan!
Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet kan komen
Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss
kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die
gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.
Helpt een gezonde gewoonte te ontwikkelen
• Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden
Gebruiksvriendelijk
• Technologie met lucht en microdruppels
• Geleidetip voor juiste plaatsing
• Speciaal ontworpen spuitkop voor moeilijk bereikbare plekken
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Tussen de tanden, spuitkoppen
Met 2 spuitkoppen

Specificaties
Gebruiksgemak

• Spuitkopsysteem: Eenvoudig te plaatsen en
verwijderen

Kenmerken
Reinigingsprestaties

• Mondstukken: Voor de beste resultaten om de zes
maanden vervangen

Een gemakkelijke manier om te
beginnen

•

Meegeleverde artikelen
• AirFloss-spuitkop: 2

Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale
gezondheid van uw mond. AirFloss is een
gemakkelijke manier om dieper tussen tanden
schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte
te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet
regelmatig flosten, bleef de AirFloss na drie maanden
vier of meer dagen per week gebruiken.

Technologie met lucht en microdruppels

Technologie met lucht en microdruppels

Geleidetip

De slanke, gebogen spuitkop maakt het eenvoudig
om het apparaat goed te plaatsen. Beweeg de
spuitkop gewoon langs het tandvlees over het
oppervlak van de tand tot de tip de ruimte tussen de
tanden bereikt.

Kleine, gebogen spuitkop

Slanke, gebogen spuitkop om eenvoudig moeilijk
bereikbare plekken te reinigen
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