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Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
Ειδικά για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα
Για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα, το AirFloss Ultra**** είναι ο πιο εύκολος τρόπος για αποτελεσματικό καθαρισμό
ανάμεσα στα δόντια. Το AirFloss Ultra μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα ή νερό και είναι κλινικά αποδεδειγμένο
ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων.**
Βελτιώνει τη στοματική υγιεινή
Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων**
Αποτρέπει τον σχηματισμό τερηδόνας ανάμεσα στα δόντια.
Ανώτερη τεχνολογία
Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων
Ακροφύσιο υψηλής απόδοσης
Ρυθμίσεις με δυνατότητα προσαρμογής τριπλής ριπής
Ο πιο εύκολος τρόπος για αποτελεσματικό μεσοδόντιο καθαρισμό
Σιγουριά για φρέσκο και καθαρό στόμα όλη μέρα
Χρειάζεται μόλις 60 δευτερόλεπτα: Στοχεύστε, πατήστε, καθαρίστε!
Ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια υγιεινή συνήθεια
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Χαρακτηριστικά
Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας

Καλύτερη υγεία των ούλων

Αποτρέπει τον σχηματισμό τερηδόνας.

Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της
πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.***

Το Sonicare AirFloss Ultra της Philips είναι κλινικά
αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει την υγεία των ούλων το
ίδιο αποτελεσματικά με το νήμα.** Βοηθά στη
βελτίωση της υγείας των ούλων σε μόλις δύο
εβδομάδες.

Απομακρύνοντας απαλά την πλάκα που παραμένει
μετά το βούρτσισμα, το Philips Sonicare AirFloss Ultra
βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού τερηδόνας
ανάμεσα στα δόντια.

Τεχνολογία σταγονιδίων

Ακροφύσιο υψηλής απόδοσης
Καθαρίζει σε μόλις 60 δευτερόλεπτα

Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι δυνατά
χάρη στη μοναδική μας τεχνολογία που συνδυάζει
αέρα και στοματικό διάλυμα ή νερό, για
αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό ανάμεσα στα
δόντια και στα ούλα.
Ξεκινήσετε εύκολα μια υγιεινή συνήθεια

Με τo AirFloss Ultra δεν χρειάζεστε παραπάνω από
60 δευτερόλεπτα την ημέρα για να καθαρίσετε
ολόκληρο το στόμα. Απλώς επιλέξτε τη συχνότητα
ριπής (μονή, διπλή ή τριπλή) και κρατήστε πατημένο
το κουμπί ενεργοποίησης για συνεχείς, αυτόματες
ριπές ή πατήστε το στιγμιαία για μη αυτόματη
λειτουργία ριπής.

Το νέο ακροφύσιο υψηλής απόδοσης AirFloss Ultra
ενισχύει την τεχνολογία αέρα και μικροσταγονιδίων
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ποτέ.
Προσαρμογή τριπλής ριπής

Φρέσκια και καθαρή αίσθηση με στοματικό διάλυμα

Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός
για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss Ultra
είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε πιο βαθιά
ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε
μια υγιεινή συνήθεια.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον πανίσχυρο ψεκασμό
του AirFloss Ultra όπως θέλετε, καθώς παρέχει
δυνατότητα μονής, διπλής ή τριπλής ριπής σε κάθε
πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης.
Γεμίστε το δοχείο στη λαβή με στοματικό διάλυμα ή
νερό, στοχεύστε και πατήστε το κουμπί.
Χρησιμοποιήστε το με στοματικό διάλυμα για
απόλυτη εμπειρία φρεσκάδας και αντιμικροβιακή
δράση.
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Προδιαγραφές
Απόδοση: Αφαιρεί έως και το 99,9 % της πλάκας **
Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώστε την υγεία
των ούλων σε 2 εβδομάδες*, Καθαρίζει ολόκληρο το
στόμα σε 60 δευτερόλεπτα
Ρυθμίσεις με δυνατότητα προσαρμογής: Αυτόματη ή
μη αυτόματη λειτουργία ριπής, Μονή/διπλή/τριπλή
ριπή***
Για βέλτιστα αποτελέσματα: Αντικατάσταση
ακροφύσιου κάθε 6 μήνες

Περιλαμβάνεται
Λαβή AirFloss Ultra: 1
Ακροφύσιο AirFloss Ultra: 2
Βάση σύνδεσης: 1
Βάση ακροφυσίου: 1
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Χρώμα: Μαύρο
Καθαριστική απόδοση
Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα: Εξίσου
αποτελεσματικό με το νήμα, για βελτίωση της υγείας
των ούλων, για μείωση της αιμορραγίας στα ούλα,
για μείωση της πλάκας
Απόδοση: Αφαιρεί έως και το 99,9 % της πλάκας **
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Ευκολία στη χρήση
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Ένδειξη μπαταρίας: Οι λυχνίες LED στη λαβή
δείχνουν το επίπεδο φόρτισης
Διάρκεια ζωής μπαταριών: 1-3 εβδομάδες*****

Σύστημα ακροφυσίου: Εύκολη τοποθέτηση και
αφαίρεση
Τεχνικές προδιαγραφές
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
Χρόνος φόρτισης: 24 ώρες για πλήρη φόρτιση
Ρεύμα
Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων
Σέρβις
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

* * Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατική
οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς
με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα
άτομα που δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια
υγιεινή, καθημερινή συνήθεια για μεσοδόντιο καθαρισμό. Για
περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις"
της καρτέλας "Υποστήριξη".
* * * Από τις περιοχές που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με μελέτη που
διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές
συνθήκες μπορεί να διαφέρουν.
* * * * * ανάλογα με τη ρύθμιση ριπής που χρησιμοποιείται
* * * *Το AirFloss Ultra και Pro είναι το ίδιο προϊόν. Ωστόσο, μπορεί
να έχουν διαφορετική ονομασία ανάλογα με τη χώρα και το
κανάλι.

