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Não usa fio dental? Então use AirFloss.
Remove a placa onde a escovação não alcança

Para as pessoas que não usam fio dental regularmente, o AirFloss é uma maneira

fácil de começar a limpeza interdental. O AirFloss pode ser usado com

enxaguante bucal ou água, e possui tecnologia exclusiva a ar e de microgotículas

que ajudam a remover a placa nas áreas difíceis de alcançar.

Limpeza em apenas 30 segundos

Limpa toda a boca em apenas 30 segundos

Apontar. Pressionar. Limpar!

Ajuda a construir hábitos saudáveis

Uma maneira fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Melhora a saúde bucal

Remove mais placa entre os dentes

Ajuda a melhorar a saúde da gengiva em apenas duas semanas

Ajuda a prevenir cáries entre os dentes

Fácil de usar

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

Cabo ergonômico confortável

A ponta de orientação garante a posição correta
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Destaques

Tecnologia de microgotículas de ar

pressurizado

Tecnologia de microgotículas de ar

pressurizado

Uma maneira fácil de começar

A limpeza interproximal é muito importante

para a saúde bucal completa. O AirFloss é uma

maneira fácil de limpar mais fundo entre

os dentes, ajudando a formar um hábito

saudável. Após três meses de uso do AirFloss,

96% das pessoas que não usavam fio dental

com frequência continuou a usar o AirFloss de

quatro a mais dias por semana.

Limpeza em 30 segundos

Com o AirFloss, limpar entre todos os dentes

leva apenas 30 segundos. Basta pressionar o

botão uma vez para um único jato, e em

seguida, mude de lugar e repita a operação.

Para usar o recurso de limpeza automática,

segure o botão e mova a ponta do direcionador

de ar na direção em cada espaço

entre os dentes. Assim, ele limpará

automaticamente com um jato a cada

segundo.

Melhor saúde da gengiva

Está clinicamente comprovado que a SoniCare

AirFloss melhora a saúde da gengiva em

apenas duas semanas.

Reservatório de fácil enchimento

Encha o reservatório no cabo com água ou

enxaguante bucal para uma limpeza

refrescante, em seguida, aponte e aperte. O

reservatório armazena líquido suficiente para

duas utilizações completas.

Ponta de orientação

O refil fino e curvo e a ponta de orientação

facilitam a localização da posição correta.

Basta deslizar pela superfície do dente

próximo à linha da gengiva até que a ponta se

encaixe nos espaços entre os dentes.

Ajuda a prevenir cáries

Ao remover suavemente toda a placa que a

escova não consegue alcançar, o AirFloss

ajuda a prevenir a formação de cáries nos

espaços entre os seus dentes.

Remove mais placa entre os dentes

Remove mais placa entre os dentes

Cabo ergonômico

Desenvolvido para o fácil manuseio em

espaços apertados, a AirFloss possui um cabo

ergonômico confortável antideslizante.
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Especificações

Fácil de usar

Alça: Design compacto e ergonômico

Indicador de carga da bateria: A luz piscando

indica bateria fraca

Duração da bateria: Até 3 semanas quando

totalmente carregada

Sistema de refil: Fácil de colocar e remover

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tempo de operação: Substitua o direcionador

de ar a cada 6 meses

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tempo de carregamento: Carga completa em

24 horas

Lig/Desl

Voltagem: Carregador bivolt

Serviço

Garantia: Garantia limitada de 2 anos

Itens inclusos

Cabo AirFloss: 1

Refil AirFloss: 1

Carregador: 1 carregador bivolt

Suporte do direcionador de ar: 1

Alto desempenho de limpeza

Desempenho: Remove até 5 vezes mais placa*

Benefícios à saúde: Melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas

Recurso limpeza automática: Limpa toda a

boca em 30 segundos

Direcionador de ar: Para melhores resultados,

troque-os a cada 6 meses

Especificações do design

Cor(es): Branco com detalhes verdes

* que a escovação manual
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