
Irygator z dyszami

AirFloss

 

W zestawie 2 dysze

 
HX8012/33

Nie używasz nici dentystycznych? Używaj

AirFloss.
Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Aby skutecznie czyścić przestrzenie między zębami, wymieniaj dysze co 6

miesięcy. Urządzenie Sonicare AirFloss pomaga usuwać do 5 razy więcej płytki

nazębnej niż samo szczotkowanie zwykłą szczoteczką.

Wygodne użytkowanie

Dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych

miejsc

Skuteczna technologia czyszcząca — wystarczy dotknąć

Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie

Pomaga w budowaniu zdrowych nawyków

Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami



Irygator z dyszami HX8012/33

Zalety Dane techniczne

Technologia wykorzystująca powietrze i

mikrokropelki

Urządzenie AirFloss jest wyposażone w

wyjątkową technologię wykorzystującą

powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści

przestrzenie między zębami, emitując strumień

powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub

płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy

dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste

jak kliknięcie myszką.

Końcówka z naprowadzaniem

Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwiają

określenie prawidłowego ustawienia.

Wystarczy przesunąć nią wzdłuż powierzchni

zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka

znajdzie się w rowku między zębami.

Wąska, zakrzywiona dysza

Wąska, zakrzywiona dysza zaprojektowana z

myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do

trudno dostępnych miejsc

Łatwy początek

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest

ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej.

Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób

na dotarcie głęboko między zęby, pozwala

wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach

korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób,

które nieregularnie korzystały z nici

dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z

urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w

tygodniu.

Łatwość użytkowania

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i

zdejmowanie

Elementy zestawu

Końcówka AirFloss: 2

Skuteczność czyszczenia

Końcówki: Dla najlepszych rezultatów

wymieniaj końcówkę co 6 miesięcy

Stylistyka i wykończenie

Kolor dyszy: Różowa z różową końcówką,

Różowa z białą końcówką

 

* w porównaniu do mycia zębów tylko szczoteczką

manualną
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