
 

Interdentária -
recarregável

AirFloss

 

c/ 1 cabeça

 

HX8211/02
Não usa fio dentário? Use a AirFloss para

limpeza total.
Elimina a placa bacteriana onde a escovagem não alcança

Para quem não usa o fio dentário regularmente, a AirFloss é uma forma simples

de começar a limpar os espaços entre os dentes. A AirFloss pode ser utilizada

com elixir bucal ou água e dispõe de uma tecnologia exclusiva de ar e micro-

gotas para ajudar a eliminar a placa bacteriana em zonas difíceis de alcançar.

Conclua a limpeza em 30 segundos

Limpa toda a boca em apenas 30 segundos

Direccionar. Premir. Limpar!

Ajuda a criar hábitos saudáveis

Uma forma fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Melhora a saúde oral

Remove mais placa bacteriana entre os dentes

Ajuda a melhorar a saúde das gengivas em apenas duas semanas

Ajuda a evitar cáries entre os dentes

Fácil de utilizar

Tecnologia de ar e micro-gotas

Pega ergonómica confortável

Ponta de guia assegura a colocação correcta
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Destaques

Tecn. de ar e micro-gotas

Tecnologia de ar e micro-gotas

Uma forma fácil de começar

A limpeza interproximal é muito importante na

saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil

de limpar os espaços entre os dentes com

maior profundidade, ajudando a criar hábitos

saudáveis. Depois de utilizar a AirFloss

durante três meses, 96% das pessoas que não

utilizavam fio dentário regulamente

continuaram a utilizar a AirFloss quatro ou

mais dias por semana.

Limpeza de 30 segundos

Com a AirFloss, a limpeza total da sua boca

demora apenas 30 segundos. Basta premir

uma vez o botão para um jacto único e, em

seguida, desloque o aparelho e repita. Para

utilizar a nova funcionalidade de jactos

automáticos, mantenha o botão premido e

desloque a ponta de guia entre os espaços.

Esta libertará jactos automaticamente a cada

segundo.

Melhor saúde das gengivas

Foi comprovado clinicamente que a Sonicare

AirFloss melhora saúde das gengivas em

apenas duas semanas.

Reservatório de enchimento fácil

Encha o reservatório na pega com elixir bucal

ou água para uma limpeza refrescante e, em

seguida, aponte e dispare. O reservatório tem

capacidade suficiente para até duas

utilizações.

Ponta de guia

A cabeça fina e angular e a ponta de guia

facilitam a colocação correcta. Basta deslizar

ao longo da superfície do dente junto da linha

da gengiva até a ponta encaixar num espaço

entre os dentes.

Ajuda a evitar cáries

Através da eliminação suave da placa

bacteriana não alcançada pela escovagem, a

Sonicare AirFloss ajuda a evitar a formação de

cáries nos espaços entre os seus dentes.

Remove mais placa bacteriana

Remove mais placa bacteriana entre os dentes

Pega ergonómica

Concebida para ser fácil de manusear em

espaços reduzidos, a AirFloss tem uma pega

ergonómica confortável e antiderrapante.
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Especificações

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A intermitência indica

bateria fraca

Duração da carga da bateria: Até 3 semanas

quando completamente carregada

Sistema de cabeças: Encaixa e desencaixa

facilmente

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tempo de funcionamento: Substitua a cabeça

a cada 6 meses

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de carga: Carga completa em 24 horas

Alimentação

Voltagem: Carregador multitensão

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Itens incluídos

Pega AirFloss: 1

Bico AirFloss: 1

Carregador: 1 carregador multitensão

Suporte do bico: 1

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 5x mais placa

bacteriana*

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas

Funcionalidade de jactos automáticos: Limpa

a boca completa em 30 seg.

Bicos: Substituições a cada 6 meses para

melhores resultados

Especificações de design

Cor(es): Branco com contrastes em verde

* do que apenas a escovagem manual
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