
Medzizubná kefka –
tryskové nástavce

AirFloss

 
s 2 tryskovými nástavcami

 
HX8012/33

Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.
Odstraňuje zubný povlak aj tam, kam kefky nedosiahnu

Na najúčinnejšie čistenie medzizubných priestorov vymieňajte tryskové nástavce

každých 6 mesiacov. Sonicare AirFloss pomáha odstrániť až 5-krát viac povlaku

medzi zubami než samotné čistenie zubnou kefkou.

Jednoduché používanie

Tryskový nástavec navrhnutý tak, aby lepšie dosiahol na ťažko dostupné miesta

Technológia, ktorá čistí dotykom

Navádzacia špička zabezpečuje správne umiestnenie

Pomáha vytvoriť zdravé návyky

Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov



Medzizubná kefka – tryskové nástavce HX8012/33

Hlavné prvky Technické údaje

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Kefka AirFloss využíva jedinečnú technológiu

vzduchu a mikrokvapôčiek, pomocou ktorej

vysiela zhluk stlačeného vzduchu a vody alebo

ústnej vody medzi vaše zuby. Aktivácia

jediným dotykom tlačidla je rovnako

jednoduchá ako kliknutie myšou.

Navádzacia špička

Tenká zahnutá trysková hubica a navádzacia

špička zjednodušujú správne umiestnenie.

Stačí sa posunúť po povrchu zuba pri ďasne, až

kým špička zapadne do priestoru medzi zubmi.

Tenká zahnutá tryska

Tenký zahnutý tryskový nástavec na

jednoduché čistenie aj ťažko dostupných miest

Jednoduchý spôsob, ako začať

Čistenie medzizubných priestorov je veľmi

dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss

predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového

čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha

vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch

používania kefky AirFloss až 96 % ľudí, ktorí

používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej

používali kefku AirFloss štyri alebo viac dní do

týždňa.

Jednoduché používanie

Systém tryskového nástavca: Ľahko sa

nasúva a odpája

Pribalené príslušenstvo

Hubica AirFloss: 2

Výsledky čistenia

Tryskové nástavce: Na dosahovanie

najlepších výsledkov odporúčame meniť

každých 6 mes.

Dizajn a povrchová úprava

Farba trysky: Ružová s ružovým koncom,

Ružová s bielym koncom

 

* než čistenie len ručnou zubnou kefkou
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