










emmi®-dent ultrahangos fogkrémek

Az emmi®-dent UH fogkrém négy változatban kapható: Whitening, Kids, Fresh, Nature és Nature Calcium. 
Az utolsó két UH fogkrém fluormentes és teljesen vegáni. Az összes emmi®-dent fogkrém glutén-mentes 
és nem tartalmaz nanoanyagokat.

Gyakran úgy gondolják, hogy az UH-hoz vízre van szükség, mint szállító közeg, de ez hamis elmélet. 
VValójában a megfelelő szállító közeg az ultrahang frekvenciától és teljesítménytől függ. Ez egy jól ismert 
elmélet az egészségügyi kezelésekben. Ezekben az esetekben krémeket és géleket használnak közvetítő 
közegként. Az eredeti emmi®-dent UH-os foghigiéniához Ön egy speciális fogkrémet használhat 
(emmi®-dent UH fogkrém). Ez a fogkrém kitűnik UH tulajdonságával, mert az emmi®-dent UH fogkrém az 
egyetlen olyan közeg, amelyben nano-buborékok milliói képződnek. A piacon kapható hagyományos 
fogkrémek csak kis mennyiségű mikro-buborékot képeznek. Mindig gondoljon fogai egészségére és 
használjon emmi®-dent UH fogkrémet emmi®-dent UH fogkeféjéhez.
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Az elemcsere technológiája

Használat után a kézi egységet visszateheti a töltőeszközre, hogy töltse a lítium elemet, vagy töltse fel 
teljesen és akkor 15 napig használhatja a fogkefét. Ha naponta több mint 6 percet használja az 
Emmi-dent Platinum-ot, pl. több használó esetén, akkor gyakrabban kell tölteni a készüléket.
Ha az elem majdnem lemerül, a jelző nem kezd világítani a készülék bekapcsolásakor (az alsó zöld Ha az elem majdnem lemerül, a jelző nem kezd világítani a készülék bekapcsolásakor (az alsó zöld 
LED). Ilyenkor a piros LED hamarosan villogni kezd, 5 sec-ig és a készülék kikapcsol. Miután 24 órán át 
töltötte a készüléket, a normál funkciók visszatérnek.

Tartalék fogkefe fejek

VVegye figyelembe, hogy a fogorvosok ajánlása szerint az UH 
kefefejet egynél több személy nem használhatja. Csak egy és 
ugyanaz a személy használhat egy kefefejet. Ha az UH kefefejet 
lecseréli, mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a kefefej sörtéi 
mindig előre, a start gomb irányába néznek. A tartalék kefefejek 
ugyanott megvásárolhatók, ahol a készüléket is vette.

Cserélje le Emmi-dent ultrahangos 
fogkefefejét, maximum 3 havonta!






