
 

 

Philips Sonicare
AirFloss Ultra - Puhtaat 
hammasvälit 60 sekunnissa

1 suutin
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ksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka

ammasvälien puhdistus osaksi rutiinia
mmasvälien huolellinen puhdistaminen on yhtä tärkeää kuin hampaiden harjaus, sillä 20–40 prosenttia 

mpaiden pinta-alasta sijaitsee niiden väleissä. Monista hammaslangan käyttö kuitenkin tuntuu 

nkalalta, minkä vuoksi se jää usein tekemättä. AirFloss Ultra on kliinisesti osoitettu yhtä tehokkaaksi 

in hammaslanka, mutta nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi käyttää, jolloin siitä muodostuu helposti 

veellinen tapa.

Parantaa suun terveyttä
• Tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.**
• Poistaa jopa 99,9 % plakista***
• Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä

Huipputekniikkaa
• Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka
• Tehokas suutin
• Valitse 1–3 suihkausta

Helppo tapa parantaa hammasvälien puhtautta
• Puhdistus kestää vain 60 sekuntia: tähtää, paina, puhdista!
• Puhdas ja raikas suu antaa hyvän alun päivälle
• Helppo tapa edistää terveyttä



 Poistaa jopa 99,9 % plakista

AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia 
käsitellyiltä alueilta.***

Mikropisaratekniikka

Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja 
suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka 
puhdistaa hampaiden ja ikenien välit 
hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Aloita terveellinen tapa helposti!

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää 
koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFloss Pro/
Ultra on helppo ja tehokas tapa tuoda se osaksi 
päivittäistä suuhygieniaa.

Parempaa ienterveyttä

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra on 
tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.** 
Auttaa parantamaan ikenien terveyttä 
huomattavasti jopa kahdessa viikossa.

Puhdasta 60 sekunnissa

AirFloss Pro/Ultralla koko suun päivittäinen 
puhdistus kestää alle 60 sekuntia. Valitse 
suihkaustila (yksi, kaksi tai kolme suihkausta) ja 
puhdista hammasvälisi automaattisuihkauksen 
avulla painamalla aktivointipainiketta pitkään tai 
käytä kertasuihkausta painamalla painiketta 
kerran.

Suuvedellä puhdasta ja raikasta

Täytä kahvan säiliö joko suuvedellä tai vedellä, 
tähtää ja paina. Suuvedellä saat suustasi 
entistäkin raikkaamman, ja se antaa lisäsuojaa 
myös mikrobeja vastaan.

Auttaa reikien ehkäisemisessä

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra auttaa 
ehkäisemään reikien muodostumista 
hammasväleihin suihkuttamalla plakin 
hellävaraisesti pois niiltä alueilta, joihin 
hammasharja ei yllä.

Tehokas suutin

Uusi AirFloss Pro/Ultra -suutin tuo lisää tehoa 
ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävään 
tekniikkaan.

1–3 suihkausta

AirFloss Pro/Ultran tehokkaan suihkun voi 
mukauttaa omien mieltymysten mukaan. 
Painamalla aktivointipainiketta voi valita yhden, 
kahden tai kolmen suihkauksen tilan.
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Virta
• Jännite: 100 - 240 V

Tekniset tiedot
• Paristo: ladattava
• Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
• Latausaika: Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: Valkoinen/harmaa

Huolto
• Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen
• Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
• Latauksen ilmaisin: Rungossa olevat LED-valot 

osoittavat akun lataustason

• Suutinlisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti
• Akun käyttöaika: 1-3 viikkoa*****

Pakkauksen sisältö
• Laturi: 1
• AirFloss Pro/Ultra -runko: 1
• AirFloss Pro/Ultra -suutin: 1

Puhdistusteho
• Suorituskyky: Poistaa plakista jopa 99,9 %**
• Terveysedut: Puhdistaa koko suun 60 sekunnissa, 

Ikenien hyvinvointi paranee 2 viikossa*
• Kliinisesti todistetut tulokset: Yhtä tehokas kuin 

hammaslanka, Edistää ikenien terveyttä, Vähentää 
ikenien verenvuotoa, Vähentää plakkia

• Mukautettavat asetukset: Automaattinen tai 
manuaalinen suihkaus, Yksi/kaksi/kolme 
suihkausta***

• Parhaat tulokset: Vaihda suutin 6 kuukauden välein
•
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* *Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan kiinnityskudoksen 
tulehdus, yhdistettynä tavallisen hammasharjan ja antimikrobisen 
suuveden käyttöön. AirFloss on suunniteltu tuomaan hammasvälien 
päivittäinen puhdistus osaksi suuhygieniaa. Lisätietoja on usein 
kysyttyjen kysymysten alla Tuki-välilehdessä.

* * * Käsitellyt alueet laboratorio-olosuhteissa. Yksittäisillä käyttäjillä 
tulokset saattavat vaihdella

* * * *AirFloss Ultra ja AirFloss Pro ovat sama tuote, josta käytetään 
eri tuotenimeä eri maissa ja eri myyntikanavissa.

* * * * *käytettävän suihkausasetuksen mukaan

http://www.philips.com

