
AirFloss Ultra

Vprašajte svojega zobozdravnika o Philips 
Sonicare AirFloss Ultra še danes.

Čeprav zobne nitke  
ne uporabljam redno,  
moje dlesni še 
nikoli niso bile  
bolj zdrave.
Novi Philips Sonicare AirFloss Ultra

Najpreprostejši način 
za učinkovito čiščenje 
medzobnih prostorov 
Nov pripomoček Philips Sonicare 
AirFloss Ultra je zasnovan za 
izpolnjevanje posebnih potreb nerednih 
uporabnikov zobne nitke in se je pri 
izboljšanju zdravja dlesni izkazal za 
enako učinkovitega kot zobna nitka.**

Nova visokoučinkovita šoba
Za ciljno usmerjeno dovajanje mešanice zraka 
in  mikrokapljic tekočine na dlesni in težko 
dostopna mesta v ustih.

Način samodejnega pršenja
Izbirate lahko med ročnim načinom pršenja ali 
neprekinjenim samodejnim pršenjem.

Enostavno polnjenje
Polovico večja odprtina kot pri predhodnem 
AirFloss. 

Tristopenjsko prilagajanje moči pršenja
Izberite med enojno, dvojno ali trojno močjo 
pršenja. 

Litijionska baterija
Z enim polnjenjem vzdrži do dva tedna. 

*  Raziskava pacientov v ZDA.
**  Pri pacientih z blago do zmerno obliko gingivitisa, ki uporabljajo 
 ročno zobno ščetko in izpirajo usta s protimikrobnim sredstvom.
 Pripomoček Airfloss je zasnovan tako, da nerednim uporabnikom zobne  
 nitke pomaga razviti dnevno rutino zdravega čiščenja medzobnih prostorov. 
†  V laboratorijskih študijah se lahko dejanski rezultati raziskav v ustih razlikujejo
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Ustna 
voda

Enostaven dodatek k zdravi rutini 
Vztrajanje pri dosledni uporabi zobne nitke je lahko naporno. Do zdaj. 
Predstavljamo vam novi Philips Sonicare AirFloss Ultra, edinstven pripomoček za 
čiščenje medzobnih prostorov, ki doseže tudi tista mesta, ki jih vaša zobna ščetka 
ne more. Če zobne nitke ne uporabljate redno, bo Philips Sonicare AirFloss Ultra 
zagotovil vse, kar potrebujete za izboljšanje zdravja vaših dlesni.

Enostaven način za začetek zdrave navade

•  Za čiščenje medzobnih prostorov s Philips Sonicare 
AirFloss Ultra potrebujete le 60 sekund, zaradi česar  
je zelo enostaven pripomoček, ki ga preprosto dodate 

 k dnevni rutini nege svojih ust. 

•  95 % nerednih uporabnikov zobne nitke, ki so poskusili 
AirFloss Ultra, je dejalo, da je enostaven za uporabo.*

• 89 % testirancev je dejalo, da je lažji  
 za uporabo kot zobna nitka.*

• 82 % testirancev je dejalo, da je lažji  
 za uporabo kot običajne vodne prhe.*

Zagotovljene bolj zdrave dlesni‡

•  Pripomoček Philips Sonicare AirFloss Ultra je pri 
izboljšanju zdravja dlesni klinično dokazano tako  
učinkovit kot zobna nitka.**

•  AirFloss Ultra v obravnavanem območju odstrani  
do 99,9 % biofilma zobnih oblog.†

•  AirFloss Ultra z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog,  
ki s ščetkanjem ni bilo uspešno, preprečuje nastanek 
kariesa v medzobnih prostorih.

Izboljšani tehnologija in oblika

Nova tristopenjska tehnologija nastavitve jakosti pršenja

Omogoča tristopenjsko nastavitev moči pršenja mešanice 
zraka in mikrokapljic tekočine za  preprečitev nastanka in 
odstranjevanje zobnih oblog z dlesni ter težko dostopnih 
mesti v ustih.

Nova in izboljšana visokoučinkovita šoba

Odlikujeta jo mehkejša konica za večje udobje in širše 
pršenje za dosego čim večje površine zob ter dlesni.

Enostavna uporaba

Čiščenje medzobnih prostorov s Philips Sonicare AirFloss 
Ultra poteka v treh preprostih korakih:

1. Polnjenje
Pri ciljnem zdravljenju uporabite vodo ali 
protimikrobno sredstvo za izpiranje ust.

2. Usmerjanje 
Držite pritisnjeno za neprekinjeno samodejno 
pršenje ali pritisnite in spustite za ročni način 
pršenja.

3. Čiščenje
Mešanica zraka in  mikrokapljic tekočine 
odstranjuje zobne obloge.

Za več informacij obiščite spletni naslov www.flegis.si

AirFloss Ultra lahko uporabite  
z vašo najljubšo ustno vodo.


