
 

AirFloss Ultra do przestrzeni
międzyzębowych

 
ze szczoteczką do zębów
DiamondClean

1 dysza i 1 główka szczoteczki

Szklanka do ładowania, etui
podróżne

 

HX8491/03

Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*
Alternatywa dla nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss

Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych.

Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub

wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie

skutecznie jak nici dentystyczne.**

Poprawia zdrowie jamy ustnej

Zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów niż zwykła szczoteczka

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych —

potwierdzone klinicznie**

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

Doskonałe czyszczenie

Główka DiamondClean zapewnia najwyższą skuteczność procesu wybielania

szczoteczek Sonicare

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Zaawansowana technologia

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Końcówka o wysokiej wydajności

Trzy regulowane ustawienia strumienia

Najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Wystarczy 60 sekund: skieruj, naciśnij, wyczyść!

Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku
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Zalety

Zapewnia 2 razy lepszy efekt wybielenia

zębów

Szczoteczka Philips Sonicare zapewnia ponad

2 razy lepszy efekt wybielenia zębów już po

pierwszym tygodniu stosowania niż

szczoteczka manualna. Usuwa do 100% więcej

przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już

po tygodniu stosowania.

Maksymalny ruch soniczny

Główki szczoteczek Philips Sonicare to

podstawowy element naszej technologii, która

obejmuje wysoką częstotliwość i amplitudę

ruchu szczoteczki, która umożliwia

wykonywanie ponad 31 tys. ruchów

szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana

technologia soniczna zwiększa moc

szczoteczki od rączki aż do główki szczoteczki.

Drgania soniczne generują dynamiczny

przepływ płynu, który kieruje go głęboko

między zęby i wzdłuż linii dziąseł,

zapewniając doskonałe, a jednocześnie

delikatne czyszczenie za każdym razem.

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej

AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej

w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca mikrokropelki

Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych

rezultatów jest możliwe dzięki naszej

wyjątkowej technologii łączącej powietrze i

płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby

skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić

przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie

wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy początek zdrowego nawyku

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest

ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej.

Urządzenie AirFloss Ultra stanowi łatwy sposób

na dotarcie głęboko między zęby, dzięki czemu

pomaga wyrobić zdrowy nawyk.

Wspiera zdrowie dziąseł

Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie

Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia

zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici

dentystyczne.** Poprawa zdrowia dziąseł

następuje już po dwóch tygodniach.

Czyszczenie w zaledwie 60 sekund

Urządzenie AirFloss Ultra pozwala wyczyścić

całą jamę ustną w czasie krótszym niż

60 sekund dziennie. Wystarczy wybrać tryb

pracy strumienia (pojedynczy, podwójny lub

potrójny) i przytrzymać przycisk aktywacyjny,

aby uzyskać ciągłe strumienie w trybie

automatycznym. Można również korzystać z

ręcznego aktywowania strumienia poprzez

każdorazowe naciśnięcie przycisku

aktywacyjnego.

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków

Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra

delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną,

którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając

zapobiegać powstawaniu próchnicy w

przestrzeniach międzyzębowych.

Końcówka o wysokiej wydajności

Nowa dysza AirFloss Ultra o wysokiej

wydajności wzmacnia działanie technologii

wykorzystującej powietrze i mikrokropelki

płynu, aby zapewnić wyjątkową skuteczność.
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Dane techniczne

Elementy zestawu

Rączka AirFloss Ultra: 1

Końcówka AirFloss Ultra: 1

Uchwyt: 1 DiamondClean

Końcówka: 1 DiamondClean — standardowa

Szklanka do ładowania: 1

Etui podróżne: Ładowarka podróżna USB

Ładowarka: 1

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarna

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

polski: Jaśniejsze i gładsze zęby

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie

zębów i dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej**

Korzyści dla zdrowia: Czyści jamę ustną w

60 sekund, Poprawia zdrowie dziąseł w 2

tygodnie*

Regulowane ustawienia: Automatyczne lub

ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy,

podwójny, potrójny strumień*

Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę

wymieniaj co 6 miesięcy

Rezultaty potwierdzone badaniami

klinicznymi: Równie jak skuteczny jak nici

dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w

redukcji płytki nazębnej, w ograniczaniu

krwawienia z dziąseł

Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Usuwanie przebarwień: Wybiela zęby 2 razy

lepiej*

Łatwość użytkowania

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźniki LED rączki

pokazują poziom naładowania

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i

zdejmowanie

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni*****

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas ładowania: Na pełne naładowanie

wystarczą 24 godziny

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

* * U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem

dziąseł w przypadku stosowania z manualną

szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do

płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało

opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie

używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku

codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej

informacji na karcie Pomoc techniczna.

* * * Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w

badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty

mogą się różnić

* * * * Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt,

mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i

kanału sprzedaży.

* * * * * w zależności od użytego trybu pracy strumienia
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