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Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*
Alternatywa dla nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, dysze AirFloss Ultra to najłatwiejszy sposób na

czyszczenie przestrzeni międzyzębowych.

Poprawia zdrowie jamy ustnej

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie**

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

Zaawansowana technologia

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Końcówka o wysokiej wydajności

Trzy regulowane ustawienia strumienia

Najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku
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Zalety

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 z łatwością dociera

głęboko między zęby i 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.

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.

Trzy tryby pracy strumienia

Wydajny strumień dyszy AirFloss Ultra można

dostosować do swoich upodobań, uzyskując

pojedynczy, podwójny lub potrójny wystrzał

strumienia po każdym naciśnięciu przycisku

aktywacyjnego.
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Dane techniczne

Elementy zestawu

Dysza AirFloss Ultra: 2

Łatwość użytkowania

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i

zdejmowanie

Skuteczność czyszczenia

Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę

wymieniaj co 6 miesięcy

Stylistyka i wykończenie

Kolor dyszy: Szary

 

* * 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

* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze
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