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арантирано по-здрави венци за 2 седмици*
здаден за тези, които не са особено постоянни в почистването с конец

 тези, които не почистват с конец редовно, AirFloss Ultra е най-лесният начин за ефективно 

чистване между зъбите. AirFloss Ultra може да се използва с вода за уста или само вода и 

нично доказано има същата ефективност за здравето на венците като конеца.**

Подобрява здравето на устната кухина
• Премахване на до 99,9% плака***
• Клинично доказано също толкова ефективен за здравето на венците, колкото и конецът 
за зъби**

• Подпомага предотвратяването на кариеси между зъбите

Висококачествена технология
• Технология с въздух и микроскопични водни капки
• Високоефективен накрайник
• Настройка за тройно впръскване

Най-лесният начин за ефективно почистване между зъбите
• Винаги в готовност за употреба
• Свежест и чистота с вода за уста
• Отнема само 60 секунди: насочете, натиснете, почистете!
• Лесен начин да създадете здравословен навик



 По-добро здраве на венците

Philips Sonicare AirFloss Ultra клинично 
доказано подобрява здравето на венците 
също толкова, колкото и конецът.** Помага 
за подобряването на здравето на венците 
само за две седмици.

Премахване на до 99,9% плака

Премахва до 99,9% от плаката в третираните 
области.***

Подпомага предотвратяването на 
кариеси

Чрез леко разпръскване на плаката, която 
миенето с четка пропуска, Philips Sonicare 
AirFloss Ultra помага да се предотврати 
формирането на кариеса в пространствата 
между вашите зъби.

Технология с микрокапки

Клинично доказаните ни резултати са 
възможни благодарение на уникалната ни 
технология, която комбинира въздух и вода 
за уста или вода за мощно, но нежно 
почистване между зъбите и по линията на 
венеца.

Високоефективен накрайник

Новият високоефективен накрайник 
AirFloss Ultra увеличава силата на 
технологията ни с въздух и микрокапки за 
по-голяма ефективност и ефикасност от 
всякога.

Програма за тройно впръскване

Мощната струя на AirFloss Ultra може да се 
персонализира според предпочитанията ви 
с единично, двойно или тройно впръскване 
за всяко натискане на бутона за активация.

Почиства само за 60 секунди

С AirFloss Ultra почистването на цялата уста 
отнема по-малко от 60 секунди на ден. 
Просто изберете честотата на впръскване 
(единично, двойно или тройно) и задръжте 
бутона за активиране за автоматични 
впръсквания, или натиснете и освободете за 
ръчен режим на впръскване.

Винаги в готовност за употреба

Станцията за пълнене и зареждане 
автоматично пълни дръжката за по-малко от 
10 секунди, поема вода за уста за до 2 
седмици и пази дръжката заредена.

Свежест и чистота с вода за уста

Използвайте с вода за уста за най-свежо 
изживяване и антимикробно третиране.
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Включени в комплекта
• Дръжка AirFloss Ultra: 1
• Зарядно устройство: 1
• Накрайник: 2
• Станция за пълнене и зареждане: 1
• Допълнителен капак AirFloss Ultra: 1

Работни показатели при почистване
• Клинично доказани резултати: Ефективен като 
конец, за подобряване на здравето на венците, 
за намаляване на кървенето на венците, за 
намаляване на плаката

• Представяне: Премахва до 99,9% от плаката
• Лечебен ефект: Подобрява здравето на 
венците за 2 седмици, Почиства цялата уста за 
60 сек

• Персонализирани настройки: Автоматично 
впръскване или ръчно впръскване, Единично, 
двойно, тройно впръскване

• За най-добри резултати: Сменяйте накрайника 
на всеки 6 месеца

Лесна употреба
• Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
• Индикатор за батерията: LED индикаторите на 
дръжката показват нивото на заряда

• Живот на батерията: До 2 седмици
• Система с накрайник: Лесно поставяне и 
сваляне

Технически данни
• Батерия: Акумулаторна
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Време на зареждане: 24 часа за пълно зареждане

Захранване
• Напрежение: Мултистандартно зарядно 
устройство

Сервиз
• Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Дизайн и покритие
• Цвят: Бяло със сиви акценти
•
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* или ви връщаме парите
* * при използване в съчетание с ръчна четка за зъби и 
антибактериална вода за уста при пациенти с лек до среден 
гингивит; AirFloss е създаден да помогне на тези, които не са 
постоянни в почистването с конец, да развият здравословен 
режим за ежедневно почистване между зъбите. Моля, вижте 
въпросите и отговорите в раздела Поддръжка за повече 
информация.

* * * В лабораторно изследване, реалните резултати е възможно да 
се различават.

http://www.philips.com

