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Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte

AirFloss.
Odstraňuje plak, který běžné čištění zubů odstranit nedokáže

Vyměňte trysky každých 6 měsíců pro to nejefektivnější čištění mezizubních

prostor. Přístroj Philips Sonicare AirFloss přispívá k odstranění až 5x většího

množství plaku mezi zuby než při výhradním čištění zubním kartáčkem.

Snadné použití

Tryska navržená pro snadný přístup do nejskrytějších oblastí

Technologie, která čistí dotykem

Vodicí koncovka zajišťuje správné umístění

Pomáhá vybudovat zdravé návyky

Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor



Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks HX8012/33

Přednosti Specifikace

Technologie na bázi vzduchu a mikrokapek

Zařízení AirFloss využívá jedinečnou

technologii na bázi vzduchu a mikrokapek a při

čištění vysílá do vašich mezizubních prostor

dávku stlačeného vzduchu a vody nebo ústní

vody. Tlačítko aktivace jedním dotykem se

ovládá snadno jako počítačová myš.

Vodicí koncovka

Tenká zahnutá tryska a vodicí koncovka

usnadňují správné umístění. Stačí sjet po

povrchu zubu blízko dásně, dokud koncovka

nezapadne do prostoru mezi zuby.

Tenká zahnutá tryska

Tenká zahnutá tryska pro snadný přístup do

nejskrytějších oblastí

Snadný začátek

Čištění mezizubních prostor je velmi důležité

pro celkové zdraví ústní dutiny. Přístroj AirFloss

představuje snadný způsob čištění mezi zuby a

pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech

měsících používání přístroj AirFloss

pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly

mezizubní nit nedůsledně, v používání přístroje

AirFloss čtyři nebo více dní týdně.

Snadné použití

Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Balení obsahuje

Hubice AirFloss: 2

Výkon čištění

Hubice: Pro nejlepší výsledky vyměňujte

každých 6 měsíců

Design a provedení

Barva trysky: Růžová s růžovou špičkou,

Růžová s bílou špičkou

 

* než samotné manuální čištění zubním kartáčkem
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