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Profissional

 

1 refil

 

HX8481/04 Garantia de gengivas mais saudáveis em 2

semanas*
Desenvolvido para quem não usa fio dental regularmente

Para quem não usa fio dental regularmente, o AirFloss é uma maneira fácil para

limpar entre os dentes com eficácia. O AirFloss Ultra pode ser usado com

enxaguante bucal ou água. Comprovado clinicamente por ser tão eficaz quanto o

fio dental para a saúde da gengiva.**

Melhora a saúde bucal

Comprovado clinicamente como tão eficaz quanto o fio dental para saúde da

gengiva**

Ajuda a prevenir cáries entre os dentes

Remove até 99,9% das placas

Tecnologia superior

Tecnologia de micropartículas de água com ar pressurizado

Refil de alto desempenho

Configurações personalizáveis do jato triplo

A maneira mais fácil e eficaz de limpar entre os dentes

Uma maneira fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Limpa boca toda em apenas 60 segundos: aponte, pressione e limpe!

Frescor e limpeza com enxaguante bucal
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Destaques

Remove até 99,9% das placas

Remove até 99,9% das placas em áreas

tratadas**

Tecnologia de microgotículas

Nossos resultados clinicamente comprovados

são obtidos com nossa tecnologia exclusiva

que combina ar e enxaguante bucal ou água

para limpar intensa e suavemente entre os

dentes e ao longo da linha das gengivas.

Uma maneira fácil de começar

A limpeza entre os dentes é muito importante

para a saúde bucal completa. O AirFloss é uma

maneira fácil de limpar mais

profundamente entre os dentes e ajuda a criar

um hábito saudável. Após três meses de uso

do AirFloss, 96% das pessoas que não usavam

fio dental com frequência continuaram a usar o

AirFloss por pelo menos 4 dias por semana.

Melhor saúde da gengiva

O Philips Sonicare AirFloss Ultra é

Clinicamente comprovado ser tão eficaz

quanto o fio dental para a saúde da gengiva.**

Ajuda a melhorar a saúde da gengiva em

apenas 2 semanas.

Limpa em apenas 60 segundos

Com o AirFloss Ultra, limpar toda a boca leva

menos de 60 segundos por dia. Basta

selecionar a frequência do jato (único, duplo

ou triplo) e manter o botão de ativação

pressionado para ativar jatos automáticos

contínuos ou pressionar e soltar para o modo

de jato manual.

Frescor e limpeza com enxaguante bucal

Os pacientes podem usar o AirFloss com

enxaguante bucal para ter a melhor

experiência de frescor e benefícios

antimicrobianos.

Ajuda a prevenir cáries

Ao remover toda a placa que a escova não

consegue alcançar, o Philips Sonicare AirFloss

Ultra ajuda a prevenir a formação de cáries

entre seus dentes.

Refil de alto desempenho

O novo refil do Airfloss Ultra amplifica a

potência da nossa tecnologia de ar e de

micropartículas para ser mais eficaz do que

nunca.

Personalização do jato triplo

O spray do AirFloss Ultra pode ser

personalizado como preferir, com jato único,

duplo ou triplo toda vez que pressionar o botão

de ativação.
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Especificações

Itens inclusos

Alça do AirFloss Ultra: 1

Bocal do AirFloss Ultra: 1

Carregador: 1

Design e acabamento

Cor: Cinza

Alto desempenho de limpeza

Desempenho: Remove até 99.9% das placas

Benefícios à saúde: Limpa toda a boca em 60

segundos, Melhora a saúde da gengiva em

apenas 2 semanas

Resultados clinicamente comprovados: Tão

eficaz quanto o fio dental, para melhorar a

saúde da gengiva, para redução da placa

bacteriana, para reduzir o sangramento da

gengiva

Configurações personalizáveis: Jatos

automáticos ou manuais, Jato

único/duplo/triplo***

Para obter os melhores resultados: Troque o

refil a cada 6 meses

Fácil de usar

Indicador de recarga: Os LEDs do AirFloss

mostram o nível de carga

Cabo: Design compacto e ergonômico

Duração da bateria: 1 a 3 semanas****

Sistema de refil: Fácil de colocar e remover

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tempo de carregamento: Carga completa em

24 horas

Lig/Desl

Voltagem: Carregador bivolt

Serviço

Garantia: Garantia de 2 anos

* *quando usado com uma escova de dentes manual e

enxaguante bucal em pacientes com gengivite leve a

moderada; o AirFloss foi feito para ajudar as pessoas

que não usam fio dental regularmente a desenvolverem

uma rotina diária de limpeza interdental saudável.

* ***AirFloss Ultra e Pro são o mesmo produto, mas

podem receber nomes diferentes, dependendo do país

e do canal.

* **** dependendo do ajuste de jato usado

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑05‑26

Versão: 3.0.1

EAN: 08 71010 38232 09

www.philips.com

http://www.philips.com/

