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Não usa fio dental? Então use AirFloss.
Remove a placa onde a escovação não alcança

Substitua os bocais a cada 6 meses para obter a limpeza mais eficaz entre seus dentes. O Sonicare AirFloss

ajuda a limpar até 5 vezes mais as placas entre os dentes se comparado à sua escova de dentes manual

independente.

Ajuda a construir hábitos saudáveis

Uma maneira fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Fácil de usar

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

A ponta de orientação garante a posição correta

Refil projetado para acesso fácil a áreas de difícil alcance



Refis interdentais HX8012/64

Destaques Especificações

Uma maneira fácil de começar

A limpeza interproximal é muito importante

para a saúde bucal completa. O AirFloss é

uma maneira fácil de limpar mais fundo entre

os dentes, ajudando a formar um hábito

saudável. Após três meses de uso do AirFloss,

96% das pessoas que não usavam fio dental

com frequência continuou a usar o AirFloss de

quatro a mais dias por semana.

Tecnologia de microgotículas de ar

pressurizado

Tecnologia de microgotículas de ar

pressurizado

Ponta de orientação

O refil fino e curvo e a ponta de orientação

facilitam a localização da posição correta.

Basta deslizar pela superfície do dente

próximo à linha da gengiva até que a ponta se

encaixe nos espaços entre os dentes.

Refil fino e curvo

Refil fino e curvo projetado para acesso fácil a

áreas de difícil alcance

Fácil de usar

Sistema de refil: Fácil de colocar e remover

Itens inclusos

Refil AirFloss: 2

Alto desempenho de limpeza

Direcionador de ar: Para melhores resultados,

troque-os a cada 6 meses
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