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Garantia* de gengivas mais saudáveis em duas semanas

Desenvolvida para quem não usa fio dental regularmente

Para as pessoas que não usam fio dental regularmente, os bocais da AirFloss Ultra apresentam uma maneira

fácil para limpar entre os dentes com eficácia.

Melhora a saúde bucal

Até 99,9% de remoção da placa bacteriana***

Comprovada clinicamente como tão eficiente quanto o fio dental para saúde da gengiva**

Ajuda a prevenir cáries entre os dentes

Tecnologia superior

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

Bocal de alto desempenho

Configurações personalizáveis do jato triplo

A maneira mais fácil e eficaz de limpar entre os dentes

Uma maneira fácil de começar um hábito saudável
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Destaques

Até 99,9% de remoção da placa bacteriana

O AirFloss Ultra remove até 99,9% da placa

bacteriana de áreas tratadas.***

Tecnologia de microgotículas

Nossos resultados clinicamente comprovados

são obtidos com nossa tecnologia exclusiva

que combina ar e enxaguante bucal ou água

para limpar intensa e suavemente entre os

dentes e ao longo da linha das gengivas.

Comece um hábito saudável facilmente

A limpeza interproximal é muito importante

para a saúde bucal completa. A AirFloss é uma

maneira fácil de limpar mais profundamente

entre os dentes e ajuda a criar um hábito

saudável.

Melhor saúde da gengiva

A Philips Sonicare AirFloss Ultra é comprovada

clinicamente por melhorar a saúde das

gengivas tanto quanto o fio dental.** Ajuda a

melhorar a saúde da gengiva em apenas duas

semanas.

Ajuda a prevenir cáries

Ao remover suavemente toda a placa

bacteriana que a escova não consegue

alcançar, a Philips Sonicare AirFloss Ultra

ajuda a prevenir a formação de cáries nos

espaços entre os seus dentes.

Bocal de alto desempenho

O novo bocal de alto desempenho da AirFloss

Ultra amplifica a potência de nossa tecnologia

de ar e de microgotas para ser mais eficaz e

eficiente que nunca.

Personalização do jato triplo

O poderoso spray da AirFloss Ultra pode ser

personalizado como preferir, com jato único,

duplo ou triplo cada vez que pressionar o

botão de ativação.
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Especificações

Itens inclusos

Bocal da AirFloss Ultra: 2

Fácil de usar

Colocação do bocal: Fácil de colocar e remover

Alto desempenho de limpeza

Para obter os melhores resultados: Troque o

bocal a cada 6 meses

Design e acabamento

Cor do bocal: Cinza

 

* * quando usado em conjunto com uma escova de

dentes manual e enxaguante bucal antimicrobiano em

pacientes com gengivite leve a moderada. A AirFloss foi

projetada para ajudar pessoas que passam fio dental

de forma inconsistente a desenvolver uma rotina de

limpeza interdental diária saudável. Consulte Perguntas

e respostas na guia Suporte para obter mais detalhes.

* ** A partir das áreas tratadas em um estudo realizado

em laboratório. Os resultados reais na boca podem

variar

* ou seu dinheiro de volta
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