
 

AirFloss Pro/Ultra —
zobstarpu tīrītājs

 
w/4500 ProtectiveClean
rokturis

1 sprausla

1 zobu birstes galviņa

 

HX8424/30

Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā

nodrošinātas*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Pro/Ultra**** uzgalis ir

vienkāršākais paņēmiens efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro/Ultra var

izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts,

ka tas uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.**

Uzlabo zobu tīrīšanu

Režīmi Clean un White

Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem

Uzlabo mutes veselību

Likvidē aplikumu līdz 99,9%***

Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba

kā zobu diegam**

Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Izcila tehnoloģija

Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

Augstas veiktspējas uzgalis

Trīskāršas strūklas pielāgošanas iestatījumi

Vieglākais veids efektīvai zobstarpu tīrīšanai

Tikai 60 sekundes: novietot, nospiest, tīrīt!

Viegls veids, kā sākt veselīgu ieradumu

Svaiga un tīra mute katru dienu
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Izceltie produkti

Labāka smaganu veselība

Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra uzgalis uzlabo smaganu

veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.** Palīdz

uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu

laikā.

Likvidē aplikumu līdz 99,9%

AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9%

tīrītajās zonās.***

Palīdz novērst caurumu veidošanos

Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar

zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra

uzgalis palīdz novērst caurumu veidošanos

starp jūsu zobiem.

Mikropilienu tehnoloģija

Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota

gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens

plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti.

Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un

smaganu līnijas tīrīšana.

Augstas veiktspējas uzgalis

Jaunajā AirFloss Pro/Ultra augstas veiktspējas

uzgalī ir apvienota gaisa un mikropilienu

tehnoloģija, vēl vairāk palielinot tā efektivitāti.

Trīskāršas strūklas pielāgošana

AirFloss Pro/Ultra uzgaļa strūklas stiprumu

varat pielāgot atbilstoši savām vēlmēm. Katru

reizi nospiežot aktivizācijas pogu, var izvēlēties

vienu, dubultu vai trīskāršu strūklu.

Notīra 60 sekundēs

Ar AirFloss Pro/Ultra visa mutes dobuma

tīrīšana prasa mazāk nekā 60 sekundes dienā.

Vienkārši izvēlieties strūklas padeves biežumu

(viena, dubulta vai trīskārša) un turiet nospiestu

aktivizācijas pogu pastāvīgai, automātiskai

strūklas padevei vai nospiediet un atlaidiet

pogu, ja vēlaties izmantot manuālo strūklas

padeves režīmu.

Svaigums un tīrība ar mutes skalošanas

līdzekli

Uzpildiet nodalījumu rokturī ar vai nu mutes

skalošanas līdzekli, vai ūdeni mutes dobuma

svaigumam, pēc tam novietojiet uzgali un

nospiediet pogu. Lielākam svaigumam un

pretmikrobu iedarbībai izmantojiet kopā ar

mutes skalošanas līdzekli.

Viegla veselīga ieraduma sākšana

Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes

veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi

starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus

ieradumus.
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Specifikācijas

Tīrīšanas veiktspēja

Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs

kā zobu diegs, smaganu veselības

uzlabošanai, aplikuma likvidēšanai, smaganu

asiņošanas samazināšanai

Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkla

vai manuāla strūkla,

Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkla***

Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc

6 mēnešiem

Veselības ieguvumi: Iztīra visu muti 60 sek.,

Uzlabojiet smaganu veselību 2 nedēļās*

Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%**

Dizains un apdare

Krāsa: Balts ar pelēkiem akcentiem, Balta un

gaiši zila

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Roktura LED

indikatori norāda uzlādes līmeni

Baterijas darbmūžs: 1-3 nedēļas*****

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un

noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

AirFloss Pro/Ultra rokturis: 1

AirFloss Pro/Ultra uzgalis: 1

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Suku uzgaļi: 1 W2 Optimal White

Lādētājs: 1

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Notīra aplikumu

Strāvas padeve

Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Tehniskā specifikācija:

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Smart sensoru tehnoloģija

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

* vai arī atdosim jūsu naudu.

* * izmantojot kopā ar manuālo zobu suku un

antibakteriālo skalošanu pacientiem ar vieglu līdz

izteiktu gingivītu; AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu

neregulāriem diegotājiem izveidot veselīgu ikdienas

zobstarpu tīrīšanas ieradumus. Papildinformāciju

skatiet jautājumu un atbilžu sadaļā cilnē Atbalsts.

* * * No apstrādātajām zonām; Pētījumos faktiskie

rezultāti var atšķirties

* * * * AirFloss Ultra un Pro ir viens un tas pats produkts,

bet tas var būt nosaukts dažādi atkarībā no valsts un

televīzijas kanāla.

* * * * * atkarībā no izmantotā strūklas iestatījuma
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