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Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
Utformad för dig som inte använder tandtråd regelbundet

För de som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss Ultra-munstycken det enklaste sättet att effektivt

rengöra mellan tänderna.

Förbättrar munhälsan

Tar bort upp till 99,9 % av placken***

Kliniskt bevisat lika effektiv som tandtråd för munhälsan**

Hjälper till att förhindra hål i tänderna där det är svårt att komma åt

Överlägsen teknik

Luft- och mikrodroppteknik

Munstycke med hög prestanda

Inställningar för anpassningar av trippelflöde

Det enklaste sättet att effektivt rengöra mellan tänderna

Ett enkelt sätt att börja med en hälsosam vana



Interdentalmunstycken HX8032/07

Funktioner

Tar bort upp till 99,9 % av placken

AirFloss Pro/Ultra tar bort upp till 99,9 % av

placken från behandlade områden.***

Mikrodroppteknologi

Våra kliniskt bevisade resultat är möjliga tack

vare vår unika teknik som kombinerar luft- och

munsköljning eller vatten för att effektivt men

skonsamt rengöra mellan tänderna och längs

tandköttskanten.

Starta enkelt en hälsosam vana

Interproximal rengöring är mycket viktig för den

övergripande munhälsan. Med AirFloss rengör

du enkelt djupare mellan tänderna och får en

hälsosam vana.

Friskare tandkött

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra är kliniskt

bevisad att förbättra munhälsan lika mycket

som tandtråd.** Ger ett friskare tandkött på så

lite som två veckor.

Hjälper till att förhindra hål

Genom att försiktigt spraya bort plack som

missades vid tandborstningen hjälper Philips

Sonicare AirFloss Pro/Ultra till med att

förhindra att hål uppkommer mellan tänderna.

Munstycke med hög prestanda

Det nya AirFloss Pro-/Ultra-munstycket med

höga prestanda förstärker kraften i vår luft- och

mikrodroppteknik så att den blir effektivare än

någonsin.

Anpassning av trippelflöde

Du kan anpassa den kraftfulla sprayen i

AirFloss Pro/Ultra som du vill, med enkel-,

dubbel- eller trippelpuffar för varje tryckning på

aktiveringsknappen.
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Specifikationer

Medföljande tillbehör

AirFloss Ultra-munstycke: 2

Lättanvänd

Munstycke: Lätt att fästa och ta bort

Rengöringsprestanda

För bästa resultat: Byt munstycke två gånger

per år

Design och finish

Färg på munstycket: Grå

 

* * AirFloss är utformad för att hjälpa dem som inte

använder tandtråd regelbundet att utveckla en sund

daglig rengöring mellan tänderna när den används

tillsammans med en vanlig tandborste och

antimikrobiellt munvatten hos patienter med mild till

måttlig tandköttsinflammation. Se Vanliga frågor under

supportfliken för ytterligare information.

* * * Från den behandlade ytan. I en labbstudie –

faktiska resultat i munnen kan variera

* eller pengarna tillbaka
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