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Не използвате конец за зъби? Тогава опитайте

AirFloss.

Премахва плаката там, където четките за зъби не могат

За тези, които не чистят зъбите си с конец постоянно, AirFloss е лесен начин да започнат да

почистват пространствата между зъбите. AirFloss може да се използва с вода за плакнене на

уста или чешмяна вода и разполага с уникална технология с въздух и микроскопични водни

капки, за да помогне за премахването на плаката в трудно достъпни области.

Дълбоко почистване за 30 секунди

Насочете. Натиснете. Почистете!

Допринася за създаването на здравословен навик

Лесен начин за почистване на пространството между зъбите

Подобрява здравето на устната кухина

Премахва повече плака между зъбите

Помага да се подобри здравето на венците само за две седмици

Подпомага предотвратяването на кариеси между зъбите

Лесна употреба

Технология с въздух и микроскопични водни капки

Удобна ергономична дръжка

Водещият връх осигурява правилното поставяне
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Акценти

Лесен начин за стартиране

Интерденталното почистване е много важно за

цялостното здраве на устната кухина. AirFloss е лесен

начин за почистване по-дълбоко между зъбите, като

помага за формирането на здравословен навик. След

три месеца използване на AirFloss, 96% от хората,

които почистват непостоянно зъбите си със конец

продължават да използват AirFloss четири или повече

дни на седмица.

Премахва повече плака между зъбите

Премахва повече плака между зъбите

Лесно пълнене на резервоара

Напълнете резервоара на дръжката с вода за

плакнене на уста или чешмяна вода за освежаващо

почистване, след което насочете и почистете.

Резервоарът побира достатъчно течност за до две

използвания.

По-добро здраве на венците

Sonicare AirFloss е клинично доказано, че подобрява

здравето на венците само за две седмици.

Подпомага предотвратяването на кариеси

Чрез леко разпръскване на плаката, която миенето с

четка пропуска, Sonicare AirFloss помага да се

предотврати формирането на кариеса в

пространствата между вашите зъбите.

Технология с въздух и микроскопични водни

капки

Технология с въздух и микроскопични водни капки

Ергономична дръжка

Проектиран да бъде лесен за управление в тесни

пространства, AirFloss има удобна ергономична

дръжка, която не се хлъзга.

Водещ връх

Тънкият ъглов накрайник и водещият връх улесняват

намирането на правилното поставяне. Просто

плъзнете по протежение на зъбната повърхност

близо до линията на венците, докато върхът влезе в

канала между зъбите.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Лесна употреба

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Индикатор за батерията: Мигането указва слаба

батерия

Живот на батерията: До 3 седмици при пълно

зареждане

Система с накрайник: Лесно поставяне и сваляне

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Време на работа: Сменяйте накрайниците на всеки 6

месеца

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на зареждане: 24 часа за пълно зареждане

Захранване

Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

Сервиз

Гаранция: 2 години гаранция

Включени в комплекта

Дръжка на AirFloss: 1

Накрайник AirFloss: 1

Зарядно устройство: 1 мултистандартно зарядно

устройство

Работни показатели при почистване

Представяне: Премахва до 5 пъти повече плака*

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците

само за две седмици

Накрайници: За най-добри резултати сменяйте на

всеки 6 месеца

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло със зелени акценти

* от ръчното миене на зъби с четка
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