
 

 

Philips Sonicare AirFloss 
Ultra
Nastavki za medzobno 
čiščenje

2 nastavka

HX8032/07
Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno
Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavki AirFloss Ultra najenostavneje učinkovito očistite 

predele med zobmi.

Improves oral health
• Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
• Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***
• Pomaga preprečevati karies med zobmi

Superior technology
• Visokozmogljiv nastavek
• Tehnologija zraka in mikrokapljic
• Nastavitev števila curkov

The easiest way to effectively clean between teeth
• Enostaven način razvijanja zdrave navade



 Odstrani do 99,9 % zobnih oblog

AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na 
mestih delovanja.***

Tehnologija mikrokapljic

Naše klinično dokazane rezultate omogoča 
naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem 
zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini 
temeljito in hkrati nežno očisti področja med 
zobmi in ob dlesni.

Razvijte zdravo navado na preprost 
način

Čiščenje interproksimalnega področja med 
zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje 

ustne votline. AirFloss omogoča enostavno 
čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave 
navade.

Bolj zdrave dlesni

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično 
dokazano v enaki meri izboljšuje zdravje dlesni 
kot nitkanje.** Zdravje dlesni izboljša že v dveh 
tednih.

Pomaga preprečevati karies

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim 
odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s 
ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga 
preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Visokozmogljiv nastavek

Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/
Ultra poveča učinkovitost naše tehnologije 
zraka in mikrokapljic, da je čiščenje 
učinkovitejše kot kadarkoli prej.

Število curkov

Delovanje AirFloss Pro/Ultra lahko prilagodite 
svojim željam tako, da nastavite, da pritisk 
aktivacijskega gumba povzroči en, dva ali tri 
curke.
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Zasnova in izdelava
• Barva nastavka: siva

Enostavna uporaba
• Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Priloženi predmeti
• Nastavek AirFloss Ultra: 2

Učinkovitost čiščenja
• Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte vsakih 

6 mesecev
•
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* *Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss 
uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno 
ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal 
razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si 
preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".

* * * Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati 
v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo

* sicer vam vrnemo denar
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