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dravější dásně za 2 týdny, garantováno*
o ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit
řízení AirFloss Ultra je pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším 
ůsobem efektivního čištění mezi zuby. AirFloss Ultra lze používat s ústní či obyčejnou 
dou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Pro zdravější chrup
• Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti**
• Odstranění až 99,9 % zubního plaku***
• Přispívá ke snížení výskytu dutin mezi zuby

Prvotřídní technologie
• Vzduchová technologie a technologie mikrokapek
• Vysoce výkonná tryska
• Přizpůsobené nastavení trojité dávky

Nejjednodušší cesta k efektivnímu čištění mezizubních prostor
• 60 sekund stačí: namířit, stisknout, hotovo!
• Dokonalé sebevědomí s pocitem svěžesti a čistoty po celý den
• Jednoduchý způsob, jak zavést zdravý návyk



 Pro zdravější dásně

Philips Sonicare AirFloss Ultra podle klinických 
studií zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní 
nit.** Stav dásní zlepší za pouhé dva týdny.

Odstranění až 99,9 % zubního plaku

Odstraní až 99,9 % zubního plaku z ošetřených 
oblastí.***

Přispívá ke snížení výskytu dutin

Jemným odstraňováním plaku, který čištění 
neodstranilo, pomáhá zařízení Philips Sonicare 
AirFloss Ultra předcházet tvorbě kazů mezi 
zuby.

Technologie mikrokapiček

Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy 
naší jedinečnou technologií kombinující vzduch 
a ústní vodu nebo vodu k účinnému, ale 
jemnému čištění mezi zuby a podél dásní.

Vysoce výkonná tryska

Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Ultra 
zesiluje účinek naší technologie na bázi 
vzduchu a mikrokapiček, která je díky tomu 
účinnější než kdykoli předtím.

Přizpůsobení trojité dávky

Proud vody ze zařízení AirFloss Pro můžete 
upravit podle svých potřeb na jednoduchou, 

dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí 
aktivačním tlačítkem.

Vyčistí za pouhých 60 sekund

Se zařízením AirFloss Ultra vám čistění všech 
zubů zabere méně než 60 sekund denně. Stačí 
si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, 
dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržením 
aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých 
automatických dávek nebo stisknutím a 
uvolněním v manuálním režimu.

Svěžest a čistota s ústní vodou

Naplňte nádržku na rukojeti ústní nebo 
osvěžující vodou, namiřte a stiskněte. Ústní 
voda vám dodá pocit dokonalé svěžesti a navíc 
vás zbaví bakterií.

Snadno zavedete zdravý návyk
Čištění mezizubních prostor je velmi důležité 
pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss 
představuje snadný způsob čištění mezi zuby a 
pomáhá vybudovat zdravé návyky.
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Balení obsahuje
• Rukojeť AirFloss Ultra: 1
• Hubice: 1
• Nabíječka: 1

Výkon čištění
• Klinicky prokázané výsledky: Stejně účinné jako 

zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro snížení 
krvácivosti dásní, pro odstranění zubního plaku

• Performance: Odstraňuje až 99,9% plaku
• Přínos pro zdraví: Vyčistí celá ústa za 60 sekund, 

Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů
• Nastavení lze přizpůsobit: Automatické nebo 

manuální dávka, Jednoduchá, dvojitá nebo trojitá 
dávka

• Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 
6 měsíců

Snadné použití
• Rukojeť: Tenký ergonomický design

• Indikátor baterie: Kontrolky LED na rukojeti 
ukazují úroveň nabití

• Životnost baterie: Až 2 týdny
• Systém trysky: Snadné zaklapnutí a sejmutí

Technické údaje
• Baterie: Nabíjecí
• Typ baterie: Lithium-iontová
• Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Spotřeba
• Napětí: Nabíječka pro více napětí

Servis
• Záruka: 2letá omezená záruka

Design a provedení
• Barva: Bílá s nádechem šedé
•
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* * při používání v kombinaci s ručním kartáčkem a antibakteriální 
ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss 
pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní 
návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci 
Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

* * * v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit.
* nebo vám vrátíme peníze

http://www.philips.com

