Cabeças
interdentárias
AirFloss Ultra
2 cabeças
HX8032/07

Gengivas mais saudáveis em 2 semanas, garantido*
Desenvolvido para utilizadores irregulares do ﬁo dentário
Para aqueles que não usam o ﬁo dental regularmente, as cabeças AirFloss Ultra são a forma mais simples para
limpar eﬁcazmente entre os dentes.
Melhora a saúde oral
Até 99,9 % de remoção da placa bacteriana***
Clinicamente comprovado que é tão eﬁcaz para a saúde das gengivas como a utilização de ﬁo dentário**
Ajuda a evitar cáries entre os dentes
Tecnologia superior
Tecnologia de ar e micro-gotas
Cabeça de alto desempenho
Deﬁnições personalizáveis do jato triplo
A forma mais simples para limpar eﬁcazmente entre os dentes
Uma forma fácil para criar hábitos saudáveis

Cabeças interdentárias

HX8032/07

Destaques
Até 99,9% de remoção da placa bacteriana

A AirFloss Pro/Ultra remove até 99,9% de
placa bacteriana nas áreas tratadas.***
Tecnologia de micro-gotas

Comece a criar hábitos saudáveis com
facilidade

A limpeza interproximal é muito importante
para a saúde oral geral. A AirFloss é uma
forma fácil para limpar os espaços entre os
dentes com maior profundidade, ajudando a
criar hábitos saudáveis.

Ajuda a evitar cáries

Através da eliminação suave da placa
bacteriana não alcançada pela escovagem, a
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ajuda a
evitar a formação de cáries nos espaços entre
os dentes.
Cabeça de alto desempenho

Melhor saúde das gengivas

Os nossos resultados clinicamente
comprovados são possíveis graças à nossa
tecnologia exclusiva que combina ar e elixir
bucal ou água para limpar de forma potente
mas suave entre os dentes e ao longo da linha
das gengivas.

Está comprovado clinicamente que a Philips
Sonicare AirFloss Pro/Ultra melhora a saúde
das gengivas da mesma forma que a
utilização do ﬁo dentário.** Ajuda a melhorar a
saúde das gengivas em apenas duas
semanas.

A nova cabeça AirFloss Pro/Ultra de alto
desempenho aumenta a potência da nossa
tecnologia de ar e microgotas para ser mais
eﬁcaz e eﬁciente do que nunca.
Personalização do jato triplo

O spray potente da AirFloss Pro/Ultra pode ser
personalizado segundo as suas preferências,
com um jato único, duplo ou triplo de cada vez
que prime o botão de ativação.
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Especiﬁcações
Itens incluídos
Cabeça AirFloss Ultra: 2

Desempenho de limpeza
Para os melhores resultados: Substitua a
cabeça a cada 6 meses

Fácil de utilizar
Sistema de cabeças: Encaixa e desencaixa
facilmente

Design e acabamento
Cor da cabeça: Cinzento
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* * quando utilizada em conjunto com uma escova de
dentes manual e um elixir antimicrobiano em pacientes
com gengivite leve a moderada; a AirFloss foi
desenvolvida para ajudar utilizadores irregulares do ﬁo
dentário a criar uma rotina de limpeza interdental
diária saudável. Consulte as perguntas e respostas no
separador Assistência para obter mais detalhes.
* * * Num estudo de laboratório, resultados efetivos na
boca podem variar.
* ou devolvemos o seu dinheiro

