
• Widoczna poprawa zdrowia dziąseł już po 2 tygodniach stosowania1

• Usuwa nawet o 99% więcej osadów płytki nazębnej 
z przestrzeni międzyzębowych 
(niż czyszczenie zębów wyłącznie szczoteczką manualną)1

• Pomaga w kształtowaniu prawidłowych nawyków higieny

 – Ponad 8 na 10 badanych stwierdziło, że jest łatwiejszy 
w obsłudze niż nitka dentystyczna2

 – Po 3 miesiącach badania, ponad 9 na 10 osób, nieregularnie używających nitki 
dentystycznej, wciąż regularnie stosowało AirFloss co najmniej 4 razy w tygodniu3

Philips Sonicare AirFloss Pink

AirFloss to wyjątkowe rozwiązanie, które wykorzystuje Innowacyjną 
Technologię Gwałtownego Strumienia. Mini-kropelki wody napędzane 
strumieniem powietrza pod ciśnieniem, docierając głęboko między zęby, 
skutecznie, a jednocześnie delikatnie rozbijają osady płytki nazębnej, 
usuwając ją nawet z trudno dostępnych miejsc.

Przypisy:
1  A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal 
of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei J, Jenkins W, Delaurenti M.

2  An Ease of Use Study to Evaluate Philips Sonicare AirFloss, String Floss and the Waterpik Waterfl osser 
(IHUT). S. Krell, A. Kaler, J. Wei.

3 A 3-Month In-Home Use Test to Assess Product Usage Using Philips Sonicare AirFloss. S. Krell, A. Kaler, J. Wei
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Szczoteczka soniczna Sonicare DiamondClean Pink:
• Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej 

niż szczoteczka manualna1 

• Znacząco poprawia zdrowie dziąseł 
w zaledwie 2 tygodnie1

• Usuwa 2 razy więcej przebarwień w tydzień 
niż zwykła szczoteczka manualna2 

Philips Sonicare DiamondClean Pink
Nowy wymiar czyszczenia.

Odwiedź stronę 
www.philipssonicare.pl

i dowiedz się więcej!

Przypisy:
1  Milleman K, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jenkins W, Strate J. Data on fi le, 2011 Comparison 
of gingivitis reduction and plaque removal by Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush

2  Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Data on fi le, 2010. Evaluation of stain removal 
by Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush and manual toothbrushes

Idealne rozwiązanie do higieny jamy ustnej 
u osób noszących aparaty ortodontyczne, 
implanty, korony i mosty. 

Technologia Philips Sonicare to połączenie 60 tysięcy drgań na minutę 
i szerokiego zakresu ruchu włosia szczoteczki, które wytwarza Dynamic 
Cleaning Action, działającą w oparciu o zjawisko kawitacji. Spieniona mieszanina 
pasty do zębów i śliny z dużą prędkością rozbija osady płytki nazębnej a szeroki 
zakres ruchu włosia sprawia, że płyn wtłaczany jest głęboko w przestrzenie 
międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł, zapewniając doskonałe i zarazem 
delikatne oczyszczanie nawet do 4 mm poza zasięgiem włosia. 


