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Não usa fio dentário? Use a AirFloss para limpeza total.
Elimina a placa bacteriana onde a escovagem não alcança

Para quem não usa o fio dentário regularmente, a AirFloss é uma forma simples de começar a limpar os

espaços entre os dentes. A AirFloss pode ser utilizada com elixir bucal ou água e dispõe de uma tecnologia

exclusiva de ar e micro-gotas para ajudar a eliminar a placa bacteriana em zonas difíceis de alcançar.

Ajuda a criar hábitos saudáveis

Uma forma fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Fácil de utilizar

Tecnologia de ar e micro-gotas

Ponta de guia assegura a colocação correcta

Cabeça concebida para um acesso fácil a zonas difíceis de alcançar
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Destaques Especificações

Uma forma fácil de começar

A limpeza interproximal é muito importante na

saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil

de limpar os espaços entre os dentes com

maior profundidade, ajudando a criar hábitos

saudáveis. Depois de utilizar a AirFloss

durante três meses, 96% das pessoas que não

utilizavam fio dentário regulamente

continuaram a utilizar a AirFloss quatro ou

mais dias por semana.

Tecn. de ar e micro-gotas

Tecnologia de ar e micro-gotas

Ponta de guia

A cabeça fina e angular e a ponta de guia

facilitam a colocação correcta. Basta deslizar

ao longo da superfície do dente junto da linha

da gengiva até a ponta encaixar num espaço

entre os dentes.

Cabeça fina e angular

Cabeça fina e angular concebida para limpar

facilmente mesmo as áreas difíceis de

alcançar

Fácil de utilizar

Sistema de cabeças: Encaixa e desencaixa

facilmente

Itens incluídos

Bico AirFloss: 2

Desempenho de limpeza

Bicos: Substituições a cada 6 meses para

melhores resultados
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