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Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*
Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných

priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné

používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako

účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**

Zlepšuje ústnu hygienu

Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť**

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Pokročilá technológia

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Vysoko výkonná tryska

Vlastné nastavenia trojitého prestreku

Najjednoduchší spôsob účinného čistenia medzi zubami

Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

Trvá to len 60 sekúnd: nasmerujte, stlačte a čistite!

Celodenná istota sviežich a čistých úst
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Hlavné prvky

Odstraňuje až 99,9 % povlaku

AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z

ošetrovaných miest.***

Technológia mikrokvapôčok

Naše klinicky overené výsledky sú možné

vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje

vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a

zároveň jemné čistenie medzizubných

priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Jednoduchý začiatok zdravého návyku

Čistenie medzizubných priestorov je veľmi

dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss

Ultra predstavuje jednoduchý spôsob

hĺbkového čistenia medzizubných priestorov,

čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.

Zdravšie ďasná

Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej

hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra

zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná

niť.** Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do

dvoch týždňov.

Vyčistí len za 60 sekúnd

Vďaka AirFloss Ultra trvá vyčistenie celých úst

menej ako 60 sekúnd denne. Jednoducho si

vyberte frekvenciu prestreku (jednoduchý,

dvojitý alebo trojitý) a stlačením a podržaním

aktivačného tlačidla spustíte nepretržitý

automatický prestrek alebo stlačením

a uvoľnením tlačidla spustíte manuálny režim

prestreku.

Svieže a čisté vďaka ústnej vode

Naplňte nádržku na rukoväti ústnou alebo

čistou vodou, zamierte a stlačte. Použitie s

ústnou vodou ponúka zážitok neprekonateľnej

sviežosti a výhody antimikrobiálneho

prostredia.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu

Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol

odstránený zubnou kefkou, pomáha prístroj

medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss

Ultra predchádzať vzniku zubného kazu

v medzizubných priestoroch.

Vysoko výkonná tryska

Nová vysokovýkonná preplachovacia tryska

AirFloss Ultra zvyšuje výkon našej technológie

na báze zmesi vzduchu a mikrokvapôčok a je

ešte účinnejšia a efektívnejšia ako kedykoľvek

predtým.

Prispôsobenie trojitého prestreku

Vysokovýkonné striekanie trysky AirFloss Ultra

je možné nastaviť podľa vašich predstáv na

jednoduchý, dvojitý alebo trojitý prúd pri

každom stlačení aktivačného tlačidla.
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Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Nabíjacia jednotka: 1

Rúčka AirFloss Ultra: 1

Tryska AirFloss Ultra: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biele so sivým nádychom

Výsledky čistenia

Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné

ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na

redukciu krvácania ďasien, na redukciu povlaku

Výkon: Odstraňuje až 99,9 % povlaku**

Prínosy pre zdravie: Vyčistí celé ústa za 60 s,

Zdravšie ďasná do 2 týždňov*

Prispôsobiteľné nastavenia: Automatický

alebo manuálny prestrek,

Jednoduchý/dvojitý/trojitý prestrek***

Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku

každých 6 mesiacov

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Diódy LED na

rukoväti zobrazujú úroveň nabitia

Životnosť batérie: 1 – 3 týždne*****

Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Príkon

Napätie: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* * ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a

antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym

až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha

AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí

nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili

každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných

priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a

odpovede na karte Podpora.

* * * Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii.

Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

* * * *AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu

byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny

a kanála.

* * * * * v závislosti od použitého nastavenia striekania
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