
 

 

Philips Sonicare AirFloss
Fogközi tisztítás - 
Fúvófejek

2 fej (nem Airfloss Ultra 

kompatibilis)

HX8012/33
Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.

Eltávolítja a lepedéket, ott is, ahol a fogmosás nem
Cserélje le a fúvókát 6 havonta a fogak közötti leghatékonyabb tisztítás érdekében. A 

Sonicare AirFloss technológiával akár 5-ször több lepedéket távolíthat el a fogak közül, 
mint a kézi fogkefével.

Egyszerű használat
• Speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez tervezett fúvófej
• Egyetlen gombnyomással tisztító technológia
• A könnyű pozicionálást irányítófej segíti

Hozzájárul az egészségesebb szokások kialakításához
• Egyszerűen növelheti a fogak közötti tisztítás hatékonyságát



 Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó 
technológia

Az AirFloss egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket 
alkalmazó technológia segítségével sűrített levegőt 
és vizet vagy szájvizet fúj a fogak közé. Az egyetlen 
érintésre aktiválódó gomb kezelése olyan egyszerű, 
mint az egérrel való kattintás.

Irányítófej

A karcsú, hajlított fej és az irányítófej segít, hogy 
könnyedén a megfelelő helyre irányítsa a fúvófejet. 
Csúsztassa végig az irányítófejet az ínyvonal mentén, 
amíg az meg nem állapodik a következő két fog 
között.

Karcsú, hajlított fúvófej
A nehezen elérhető helyekhez is egyszerű 
hozzáférést nyújtó, karcsú, hajlított fúvófej

Egyszerűen elkezdheti

A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia 
szempontjából. Az AirFloss fogköztisztítóval 
egyszerűen megtisztíthatja a fogak közötti rések 
mélyét, ez elősegíti az egészségesebb szokások 
kialakítását. A nem rendszeres fogselyemhasználók 
96%-a három hónap után is folytatta az AirFloss heti 
legalább négyszeri használatát.
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Fénypontok

* mint önmagában a hagyományos fogmosás
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Formatervezés és kidolgozás
• A fúvófej színe: Rózsaszín, rózsaszín heggyel, 

Rózsaszín, fehér heggyel

Egyszerű használat
• Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Tartozékok
• AirFloss Nozzle: 2

Fogmosási teljesítmény
• Fúvófejek: A legjobb eredmény érdekében 6 

havonta cserélje
•

Műszaki adatok
Fogközi tisztítás - Fúvófejek
2 fej (nem Airfloss Ultra kompatibilis)
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