
Tussen de tanden,
spuitkoppen

AirFloss

 

Met 2 spuitkoppen

 
HX8012/33

Flost u niet? AirFloss dan!
Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet

kan komen

Vervang spuitkoppen om de 6 maanden om verzekerd te zijn van het beste

reinigingsresultaat tussen de tanden. De Sonicare AirFloss helpt u tot 5 keer zoveel

tandplak tussen uw tanden te verwijderen dan mogelijk is met alleen een

handtandenborstel.

Gebruiksvriendelijk

Speciaal ontworpen spuitkop voor moeilijk bereikbare plekken

Maakt schoon met een druk op de knop

Geleidetip voor juiste plaatsing

Helpt een gezonde gewoonte te ontwikkelen

Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden



Tussen de tanden, spuitkoppen HX8012/33

Kenmerken Specificaties

Technologie met lucht en microdruppels

AirFloss maakt gebruik van unieke technologie

met lucht en microdruppels, waarbij lucht en

water of mondspoeling tussen uw tanden en

kiezen wordt gespoten. De eenvoudige

activeringsknop werkt net zo eenvoudig als een

muisklik.

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

Een gemakkelijke manier om te beginnen

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.

Gebruiksgemak

Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en

verwijderen

Meegeleverde artikelen

AirFloss-spuitkop: 2

Reinigingsprestaties

Mondstukken: Voor de beste resultaten om de

zes maanden vervangen

Ontwerp en afwerking

Kleur van spuitkop: Roze met roze punt, Roze

met witte punt
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