
Hammasvälisuuttimet

AirFloss Ultra

 

Kaksi suutinta

 
HX8032/07

Terveemmät ikenet kahdessa viikossa*
Hammasvälien puhdistus osaksi rutiinia

AirFloss Ultra -suuttimet tekevät hammasvälien puhdistuksesta rutiinia myös niille, jotka eivät käytä

hammaslankaa säännöllisesti.

Parantaa suun terveyttä

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

Tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.**

Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä

Huipputekniikkaa

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Tehokas suutin

Valitse 1–3 suihkausta

Helppo tapa parantaa hammasvälien puhtautta

Helppo tapa edistää terveyttä
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Kohokohdat

Poistaa jopa 99,9 % plakista

AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia

käsitellyiltä alueilta.***

Mikropisaratekniikka

Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja

suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka

puhdistaa hampaiden ja ikenien välit

hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Aloita terveellinen tapa helposti!

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin

tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta.

AirFloss on helppo ja tehokas tapa tuoda se

osaksi päivittäistä suuhygieniaa.

Parempaa ienterveyttä

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra on tutkitusti

yhtä tehokas kuin hammaslanka.** Auttaa

parantamaan ikenien terveyttä huomattavasti

jopa kahdessa viikossa.

Auttaa reikien ehkäisemisessä

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra auttaa

ehkäisemään reikien muodostumista

hammasväleihin suihkuttamalla plakin

hellävaraisesti pois niiltä alueilta, joihin

hammasharja ei yllä.

Tehokas suutin

Uusi AirFloss Pro/Ultra -suutin tuo lisää tehoa

ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävään

tekniikkaan.

1–3 suihkausta

AirFloss Pro/Ultran tehokkaan suihkun voi

mukauttaa omien mieltymysten mukaan.

Painamalla aktivointipainiketta voi valita

yhden, kahden tai kolmen suihkauksen tilan.
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Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

AirFloss Ultra -suutin: 2

Helppokäyttöinen

Suutinlisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti

Puhdistusteho

Parhaat tulokset: Vaihda suutin 6 kuukauden

välein

Muotoilu ja pinnoitus

Suuttimen väri: Harmaa

 

* *Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan

kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen

hammasharjan ja antimikrobisen suuveden käyttöön.

AirFloss on suunniteltu tuomaan hammasvälien

päivittäinen puhdistus osaksi suuhygieniaa. Lisätietoja

on usein kysyttyjen kysymysten alla Tuki-välilehdessä.

* * * Käsitellyt alueet laboratorio-olosuhteissa.

Yksittäisillä käyttäjillä tulokset saattavat vaihdella

* tai saat rahasi takaisin
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