
 

 

Philips Sonicare AirFloss
Capete intradentare

Fără/cu 2 capete

HX8012/07
Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folose?te AirFloss.
Îndepărtează placa bacteriană acolo unde perierea nu o poate face

Pentru cei ce nu folosesc aţa dentară consecvent, AirFloss este o modalitate uşoară de a începe să î?i 
cureţi spaţiul interdentar. AirFloss poate fi utilizată cu apă de gură sau apă şi dispune de o tehnologie 

unică cu jet de aer şi micro-picături pentru a ajuta la îndepărtarea plăcii bacteriene în zonele greu 

accesibile.

Ajută la dezvoltarea unui obicei sănătos
• O modalitate ușoară de a îmbunătăţi curăţarea spaţiilor dintre dinţi

Ușor de utilizat
• Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături
• Vârful de ghidaj asigură amplasarea corectă
• Cap conceput pentru acces ușor la zonele greu accesibile



 O modalitate ușoară de a începe
Curăţarea spaţiilor dintre dinţi este foarte 
importantă pentru sănătatea orală în general. 
AirFloss este o modalitate ușoară de a curăţa mai 
profund între dinţi, ajutându-te să î?i formezi un 
obicei sănătos. După trei luni de utilizare a 
dispozitivului AirFloss, 96% dintre persoanele care 
foloseau aţa dentară inconsecvent au continuat să 
folosească AirFloss cel puţin patru zile pe săptămână.

Tehnologie unică cu jet de aer și micro-
picături

Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături

Vârf de ghidaj

Capul înclinat și subţire ?i vârful de ghidaj facilitează 
găsirea amplasării corecte. Nu trebuie decât să glisezi 
vârful de-a lungul suprafeţei dintelui lângă linia 
gingiilor până când intră în spaţiul dintre dinţi.

Cap înclinat și subţire
Cap înclinat și subţire, conceput pentru acces ușor la 
zonele greu accesibile
HX8012/07

Repere

* decât în cazul utilizării exclusive a perierii manuale
Data apariţiei 2015-03-20

Versiune: 6.0.1

EAN: 08 71010 36231 68

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Ușor de utilizat
• Sistem cap de periere: Se fixează și se demontează 

ușor

Articole incluse
• Cap de aspirare AirFloss: 2

Performanţă de curăţare
• Capete de periere: Cele mai bune rezultate cu 

schimbare o dată la 6 luni
•

Specificaţii
Capete intradentare
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