
Interdental-
munnstykker

AirFloss Ultra

 

To munnstykker

 
HX8032/07

Garantert sunnere tannkjøtt på to uker*
Utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig

For de som ikke bruker tanntråd regelmessig, er AirFloss Ultra-munnstykkene den enkleste måten å rengjøre

effektivt mellom tennene på.

Forbedrer munnhygienen

Fjerner opptil 99,9 % plakk***

Klinisk bevist å være like effektivt som tanntråd for tannkjøttet**

Bidrar til å forhindre hull mellom tennene

Overlegen teknologi

Teknologi med luft og små dråper

Munnstykke med høy ytelse

Tilpassede innstillinger for tre sprut

Den enkleste måten å rengjøre effektivt mellom tennene på

En enkel måte å skape gode vaner på
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Høydepunkter

Fjerner opptil 99,9 % plakk

AirFloss Pro/Ultra fjerner opptil 99,9 % plakk

på behandlede områder.***

Mikrovanndråpe-teknologi

Vi har oppnådd de klinisk beviste resultatene

ved å bruke den unike teknologien som

kombinerer luft og munnskyllevann eller vann

til effektivt og skånsomt å rengjøre mellom

tennene og langs tannkjøttranden.

La det bli en god vane

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.

Bedre tannkjøtthelse

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra er klinisk

bevist å være like bra for tannkjøttet som

tanntråd.** Gjør tannkjøttet sunnere på bare to

uker.

Bidrar til å forhindre hull

Ved forsiktig å sprute vekk plakk som ikke ble

fjernet under tannpussen, bidrar Philips

Sonicare AirFloss Pro/Ultra til å forhindre at det

oppstår hull mellom tennene.

Munnstykke med høy ytelse

Det nye AirFloss Pro/Ultra-munnstykket med

høy ytelse forsterker teknologien med luft og

små dråper, slik at det rengjør mer effektivt enn

noensinne.

Tilpasning for tre sprut

AirFloss Pro/Ultras kraftige sprutfunksjon kan

tilpasses slik du liker det, med én, to eller tre

sprut for hver gang du trykker på

aktiveringsknappen.
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Spesifikasjoner

Deler som medfølger

AirFloss Ultra-munnstykke: 2

Enkel i bruk

Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

Rengjøring

For best mulig resultat: Skift ut munnstykket

hver 6. måned

Utforming og utseende

Munnstykkefarge: Grå

 

* *når det gjelder pasienter med mild til moderat

tannkjøttbetennelse som bruker en manuell tannbørste

og antimikrobielt munnskyllevann. AirFloss er utformet

for de som ikke bruker tanntråd regelmessig, for å

hjelpe dem med å rengjøre mellom tennene hver dag.

Se Vanlige spørsmål under fanen Brukerstøtte for å få

mer informasjon.

* * * Fra de behandlede områdene: I en laboratoriestudie

kan faktiske resultater i munnen variere

* eller pengene tilbake
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