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Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Ultra

biztosítja a legegyszerűbb módot a fogak közötti hatékony tisztításhoz. Az

AirFloss Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag

bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért.**

Javítja a száj higiéniáját

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***

Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges

fogínyért**

Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Felülmúlhatatlan technológia

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

Nagy teljesítményű fej

Háromszoros fújás testre szabható beállításai

A fogak közötti hatékony tisztítás legegyszerűbb módja

Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

A szájüreg frissessége és tisztasága magabiztosságot nyújt egész nap

Mindössze 60 másodpercet vesz igénybe: irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg,

és már tisztíthat is!
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Fénypontok

Egészségesebb fogíny

A Philips Sonicare AirFloss Ultra klinikailag

bizonyítottan a fogselyemmel azonos

mértékben segít megőrizni a fogíny

egészségét.** Már két hét alatt segít megőrizni

a fogíny egészségét.

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás

A kezelt területeken található lepedék 99,9%-

át eltávolítja.***

Segíti a fogszuvasodás megelőzését

A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd

eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra

segít megelőzni a fogak közötti területen

kialakuló fogszuvasodást.

Mikrocsepp-technológia

A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével

működő egyedülálló technológiánk hatékony,

mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak

között és a fogíny mentén, ami lehetővé tette,

hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt

eredményeink születhessenek.

Nagy teljesítményű fej

Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej

fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó

technológiánk hatékonyságát, így az minden

eddiginél hatékonyabb.

Háromszoros fújás testreszabása

A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófej a

bekapcsológomb többszöri megnyomásával az

Ön tetszése szerint beállítható az egyszeres,

kétszeres vagy háromszoros fújásra.

Mindössze 60 másodperc alatt elvégzi a

tisztítást

Az AirFloss Ultra segítségével a teljes szájüreg

megtisztítása naponta kevesebb mint 60

másodpercet vesz igénybe. Csupán ki kell

választania a fújás gyakoriságát (egyszeres,

kétszeres vagy háromszoros), és nyomva kell

tartania a bekapcsológombot a folyamatos

automatikus fújásokhoz, vagy lenyomni és

felengedni a manuális fújás üzemmódhoz.

Frissesség és tisztaság a szájöblítőnek

köszönhetően

Töltse fel szájöblítővel vagy vízzel a nyélen

lévő tartályt, majd irányítsa a megfelelő helyre,

és nyomja meg. A tökéletes frissesség és az

antimikrobiális hatás előnyei érdekében

használja szájöblítővel.

Egészséges rutin kialakítása egyszerűen

A fogközök tisztítása nagyon fontos a

szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss

segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak

közötti rések mélyét, ami elősegíti az

egészséges rutin kialakítását.
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Műszaki adatok

Tartozékok

AirFloss Ultra markolat: 1

Szűkítőfej: 2

Töltő: 1

Fúvófejtartó: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: fehér, szürke árnyalattal

Fogmosási teljesítmény

Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan

hatékony, mint a fogselyem, a fogíny

egészségének megőrzéséért, a fogínyvérzés

csökkentéséért, a lepedék csökkentéséért

Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át

eltávolítja

Egészségügyi előnyök: A teljes szájüreg

megtisztítása 60 másodperc alatt,

Egészségesebb íny már 2 hét alatt

Testre szabható beállítások: Automatikus fújás

vagy kézi fújás, Egyszeres, kétszeres,

háromszoros fújás

A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a

fúvófejet

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Akkumulátor-jelző: A nyél LED-fényei jelzik a

töltöttségi szintet

Akkumulátor élettartam: Akár 2 hét

Fúvófej rendszer: Könnyű felhelyezés

Műszaki adatok

elem: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Energiaellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* * ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek

kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel

használják; az AirFloss termék a fogselymet nem

rendszeresen használók egészséges napi szájápolási

rutinjának elősegítésére lett tervezve. További

részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok

részét.

* * * Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges

szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

* vagy visszakapja a pénzét
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