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Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke

AirFloss.

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Skift ut munnstykket hver 6. måned for effektiv rengjøring mellom tennene. Med

Sonicare AirFloss fjerner du opptil fem ganger mer plakk mellom tennene enn

manuell pussing alene.

Lett å bruke

Munnstykket er utformet for å gi enkel tilgang til steder der det er vanskelig å komme

til

Teknologi som rengjør med ett trykk

Ledetupp sikrer riktig plassering

Hjelper deg med å skape gode vaner

En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på



Interdental – munnstykker HX8012/35

Høydepunkter Spesifikasjoner

Teknologi med luft og små dråper

AirFloss bruker en unik teknologi med luft og

små dråper for å sende en rask salve med

trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom

tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er

like enkel som et museklikk.

Ledetupp

Det slanke, vinklede munnstykket og

ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig

plassering. Bare før den langs tannoverflaten i

nærheten av tannkjøttranden til tuppen setter

seg i sporet mellom tennene.

Tynt, vinklet munnstykke

Slankt, vinklet munnstykke som kommer enkelt

til, selv i områder som er vanskelige å nå

En enkel måte å komme i gang på

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for

generell tannhelse. Med AirFloss kan du

rengjøre grundigere mellom tennene på en

enkel måte, slik at du kan skape gode vaner.

Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte

96 % av de som ikke brukte tanntråd

regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller

flere dager per uke.

Enkel i bruk

Munnstykkesystem: Klikkes enkelt av og på

Deler som medfølger

AirFloss-munnstykke: 2

Rengjøring

Munnstykker: Best resultat fås ved å bytte

etter 6 md

Design og utseende

Munnstykkefarge: Rosa med rosa tupp, Rosa

med hvit tupp

 

* enn bare å børste med vanlig tannbørste
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