Philips Sonicare AirFloss
Intradentar - reîncărcabil

Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folose?te AirFloss.
Include 1 cap

Îndepărtează placa bacteriană acolo unde perierea nu o poate face
Pentru cei ce nu folosesc aţa dentară consecvent, AirFloss este o modalitate uşoară de a începe să î?i
cureţi spaţiul interdentar. AirFloss poate fi utilizată cu apă de gură sau apă şi dispune de o tehnologie
unică cu jet de aer şi micro-picături pentru a ajuta la îndepărtarea plăcii bacteriene în zonele greu
accesibile.
Realizează o curăţare de 30 de secunde
• Curăţă întreaga dantură în numai 30 de secunde
• Direcţionează. Apasă. Curăţă!
Ajută la dezvoltarea unui obicei sănătos
• O modalitate ușoară de a îmbunătăţi curăţarea spaţiilor dintre dinţi
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Îmbunătăţește sănătatea orală
• Elimină mai multă placă bacteriană dintre dinţi
• Contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor în doar două săptămâni
• Contribuie la prevenirea cariilor între dinţi
Ușor de utilizat
• Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături
• Mâner confortabil și ergonomic
• Vârful de ghidaj asigură amplasarea corectă

HX8211/02

Intradentar - reîncărcabil
Include 1 cap

Repere
Tehnologie unică cu jet de aer și micropicături

a utiliza funcţia nouă de curăţare automată,
menţine apăsat butonul și deplasează vârful de
ghidaj de la un spaţiu la altul. Va fi eliberat un
jet la fiecare secundă.

Vârf de ghidaj

Îmbunătăţește sănătatea gingiilor

Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături
O modalitate ușoară de a începe

S-a dovedit clinic că Sonicare AirFloss
îmbunătăţește sănătatea gingiilor în doar două
săptămâni.

Capul înclinat și subţire ?i vârful de ghidaj
facilitează găsirea amplasării corecte. Nu
trebuie decât să glisezi vârful de-a lungul
suprafeţei dintelui lângă linia gingiilor până când
intră în spaţiul dintre dinţi.
Ajută la prevenirea cariilor

Rezervor ușor de umplut

Curăţarea spaţiilor dintre dinţi este foarte
importantă pentru sănătatea orală în general.
AirFloss este o modalitate ușoară de a curăţa
mai profund între dinţi, ajutându-te să î?i
formezi un obicei sănătos. După trei luni de
utilizare a dispozitivului AirFloss, 96% dintre
persoanele care foloseau aţa dentară
inconsecvent au continuat să folosească
AirFloss cel puţin patru zile pe săptămână.
Curăţare în 30 de secunde

Umple rezervorul de pe mâner fie cu apă de
gură, fie cu apă simplă, pentru curăţare și
împrospătare, apoi direcţionează și apasă.
Rezervorul conţine suficient lichid pentru până
la două utilizări.

Eliminând cu delicateţe placa bacteriană rămasă
în urma periajului, cu ajutorul jeturilor,
Sonicare AirFloss ajută la prevenirea cariilor
care se formează în spaţiul dintre dinţi.
Elimină mai multă placă bacteriană
dintre dinţi

Elimină mai multă placă bacteriană dintre dinţi

Cu AirFloss, curăţarea întregii danturi durează
doar 30 de secunde. Doar apeși butonul o dată
pentru un singur jet, apoi muţi și repeţi. Pentru

Mâner confortabil
Fiind proiectat să fie ușor de manevrat în spaţii
mici, AirFloss are un mâner confortabil și
ergonomic cu suprafaţă antialunecare.
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Include 1 cap

Specificaţii
Ușor de utilizat

• Mâner: Design plat, ergonomic
• Indicator baterie: Aprinderea intermitentă indică
baterie descărcată
• Durata de viaţă a bateriei: Până la 3 săptămâni
atunci când este complet încărcat
• Sistem cap de periere: Se fixează și se demontează
ușor

Specificaţii tehnice

• Baterie: Reîncărcabilă
• Durată de funcţionare: Înlocuiește capul o dată la 6
luni
• Tip baterie: Litiu ION
• Timp de încărcare: 24 de ore pentru încărcare
completă

Alimentare

• Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Service

• Garanţie: Garanţie 2 ani

Articole incluse
•
•
•
•

Mâner AirFloss: 1
Cap de aspirare AirFloss: 1
Încărcător: 1 încărcător tensiune multiplă
Suport cap de aspirare: 1

Performanţă de curăţare

• Performanţă: Elimină de până la 5 ori mai multă
placă bacteriană*
• Beneficii pentru sănătate: Îmbunătăţește sănătatea
gingiilor în doar două săptămâni
• Funcţia de curăţare automată: Curăţă întreaga
dantură în 30 de secunde
• Capete de periere: Cele mai bune rezultate cu
schimbare o dată la 6 luni

Specificaţii de design

• Culori: Alb cu accente verzi
•
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