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Cần thiết cho răng implant

Hiệu quả gấp 2 lần cho việc 
cải thiện sức khỏe nướu 
răng xung quanh implant 
so với chỉ nha khoa*.
*Sử dụng đầu Plaque Seeker®

Vệ sinh tốt hơn xung quanh mắc cài

Hiệu quả gấp 3 lần cho việc 
loại bỏ mảng bám xung 
quanh mắc cài so với chỉ 
nha khoa*.
*Sử dụng đầu chỉnh nha

Làm cho nướu răng khỏe hơn

Hiệu quả hơn 50% cho 
việc cải thiện sức khỏe 
nướu răng so với chỉ 
nha khoa.

 

Loại bỏ mảng bám hiệu quả

Loại bỏ 99,9% mảng 
bám khỏi các vùng được 
điều trị trong 3 giây.

Bề mặt răng được phóng đại 
bởi kính hiển vi điện tử

Vùng 
được 
điều trị

Vùng không được điều trị

Loại bỏ tới

mảng bám
99.9%

Hiệu quả hơn

50%

Hiệu quả gấp

2 LẦN

Hiệu quả gấp

3 LẦN

Nếu bạn có bệnh nhân mà đang sử dụng chỉ nha khoa hay bàn chải làm sạch kẽ răng 
mà không có được kết quả tốt như mong muốn, hoặc các bệnh nhân không vệ sinh 
kẽ răng, thì máy tăm nước WaterPik® là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Nghiên cứu lâm sàng được công bố xác nhận rằng máy tăm nước có hiệu quả đáng 
kể hơn so với chỉ nha khoa, tăm hơi, và bàn chải làm sạch kẽ răng về việc cải thiện 
sức khỏe của nướu răng. Hơn 60 thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh máy tăm nước 
WaterPik® là an toàn và hiệu quả. Và nó dễ dàng sử dụng, giúp cải thiện như mong 
muốn, và đó là tại sao máy tăm nước WaterPik® được các nha sỹ và các chuyên gia 
chăm sóc răng miệng khuyên dùng và phân phối trên toàn thế giới.

Phương pháp đơn giản và 
rất hiệu quả để vệ sinh kẽ răng



ULTRA

MÁY TĂM NƯỚC 

Nghiên cứu lâm sàng gần đây khẳng định rằng máy tăm 
nước WaterPik® có hiệu quả đáng kể hơn so với chỉ nha 
khoa, bàn chải kẽ răng và máy tăm hơi cho việc loại bỏ 
mảng bám và cải thiện sức khỏe nướu răng.

• Máy được thiết kế gọn gàng và hiện đại.

• Có 10 mức cài đặt áp suất khác nhau (0,7 tới 6,2 bar).

• Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 90 giây.

• Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.

• Có hộp cất giữ đầu típ an toàn, vệ sinh.

• Kèm theo 7 đầu tip: 
2 đầu tổng quát, 
1 đầu Pik Pocket, 
1 đầu vệ sinh lưỡi, 
1 đầu Plaque Seeker, 
1 đầu chỉnh nha, 
1 đầu bàn chải răng.

Trang bị 7 đầu típ

2 đầu 
Jet Classic

- Sử dụng tổng quát
Phương pháp dễ dàng và hiệu quả hơn so với 
chỉ nha khoa!
Trang bị 2 đầu típ cho nhiều người sử dụng.

Thuận tiện cho việc chải răng cùng lúc 
sử dụng tăm nước.

Loại bỏ vi khuẩn khỏi lưỡi, cho hơi thở thơm tho.

Loại bỏ vi khuẩn và các mảnh vụn khó tiếp cận 
từ các khu vực quanh răng phục hình.

Được thiết kế đặc biệt để tiếp cận bên dưới dây 
và xung quanh khung để loại bỏ mảng bám.

Mang thuốc điều trị tới đáy nướu và vệ sinh 
đáy nướu một cách nhẹ nhàng.

- Sử dụng tổng quát

- Nha chu

- Hơi thở thơm tho

- Implants
- Răng sứ
- Cầu mão

- Duy trì
- Sử dụng tổng quát

- Mắc cài.
- Sử dụng tổng quát

Đầu bàn 
chải răng

Đầu 
Plaque Seeker®

Đầu 
chỉnh nha

Đầu 
Pik Pocket™

Đầu 
vệ sinh lưỡi

Sử dụng tốt nhất cho

Trang bị 7 đầu típ Sử dụng tốt nhất cho



CLASSIC

NANO™

• Máy được thiết kế gọn nhẹ hơn và vận hành êm ái hơn so với 
các kiểu máy trước đây.

• Có 3 mức cài đặt áp suất khác nhau (0,7 tới 6,3 bar).

• Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 60 giây.

• Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.

• Bình chứa nước có thể được úp lên trên thân, 
giúp dễ dàng và tiện lợi cho việc cất giữ.

• Kèm theo 2 đầu típ: 1 đầu tổng quát 
và 1 đầu Plaque Seeker.

• Có 6 mức cài đặt áp suất khác nhau (0,7 tới 5,5 bar).

• Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 90 giây.

• Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.

• Bình chứa nước có thể được úp lên trên thân, 
giúp dễ dàng và tiện lợi cho việc cất giữ.

• Kèm theo 4 đầu tip: 2 đầu tổng quát, 
1 đầu Pik Pocket và 1 đầu vệ sinh lưỡi.
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MÁY TĂM NƯỚC 

2 đầu 
Jet Classic

- Nha chu
Đầu 
Pik Pocket™

- Implants
- Răng sứ
- Cầu mão

- Duy trì
- Sử dụng tổng quátĐầu 

Plaque Seeker®

Đầu 
Jet Classic - Sử dụng tổng quát

Trang bị 2 đầu típ Sử dụng tốt nhất cho

- Làm sạch lưỡi, 
   cho hơi thở thơm tho

Đầu 
vệ sinh lưỡi

- Sử dụng tổng quát

Trang bị 4 đầu típ Sử dụng tốt nhất cho



• Hiện đại, thiết kế nhỏ gọn.

• Hệ thống kiểm soát áp suất cao cấp có 10 mức cài đặt áp suất 
(0,7 tới 7,0 bar / 10 tới 100 PSI).

• Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 90 giây.

• Có thể được sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.

• Bàn chải răng sóng âm có 3 kiểu hoạt động 
và 31.000 chuyển động mỗi phút.

• Kèm theo 5 đầu tip: 2 đầu tổng quát, 1 đầu Plaque Seeker, 
1 đầu chỉnh nha, 1 đầu Pik Pocket) và 2 đầu bàn chải răng 
sóng âm.

Bàn chải răng sóng âm
• Loại bỏ mảng bám nhiều hơn GẤP 9 LẦN so với bàn chải thường 

(đã chứng minh lâm sàng).
• Dụng cụ vệ sinh lưỡi được tích hợp trên đầu bàn chải sóng âm.
• Đèn hiển thị sạc pin cho biết trạng thái sạc pin.
• 3 kiểu hoạt động:
    ‣ Chải răng - Chải răng bằng sóng âm
    ‣ Làm trắng răng - Loại bỏ mảng bám nhẹ nhàng và làm trắng 

răng tự nhiên
    ‣ Massage - Tăng kích thích mô nướu và lưu thông máu

Bàn chải răng + Máy tăm nước 2 TRONG 1 THIẾT BỊ

- Nha chu

- Implants
- Răng sứ
- Cầu mão

- Duy trì
- Sử dụng tổng quát

- Mắc cài
- Sử dụng tổng quát

Đầu 
Plaque Seeker®

Đầu 
chỉnh nha

Đầu 
Pik Pocket™

2 Đầu 
bàn chải răng 
sóng âm

2 Đầu 
Jet Classic

- Sử dụng tổng quát

Trang bị 5 đầu típ Sử dụng tốt nhất cho

- Sử dụng tổng quát

Trang bị 2 đầu bàn chải răng sóng âm

+sonic toothbrush

COMPLETE CARE 5.0

MÁY TĂM NƯỚC+BÀN CHẢI RĂNG SÓNG ÂM



CORDLESS EXPRESS

CORDLESS PLUS

• Máy được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ và không dây.

• Máy sử dụng 3 pin AA, không sạc pin.

• Máy được trang bị hệ thống điều khiển áp suất kép (3,1 tới 5,2 bar).

• Bình chứa nước có thể sử dụng liên tục trên 30 giây.

• Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.

• Kèm theo 2 đầu tip: 2 đầu tổng quát.

• Máy được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ và không dây.

• Máy sử dụng sạc điện, không cần pin.

• Máy được trang bị hệ thống điều khiển áp suất kép (3,1 tới 5,2 bar).

• Bình chứa nước có thể sử dụng liên tục trên 45 giây.

• Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.

• Kèm theo 4 đầu tip: 1 đầu tổng quát, 1 đầu vệ sinh lưỡi, 
1 đầu Plaque Seeker, 1 đầu chỉnh nha.

MÁY TĂM NƯỚC 

MÁY TĂM NƯỚC 

- Làm sạch lưỡi, 
   cho hơi thở thơm tho

- Implants
- Răng sứ
- Cầu mão

- Duy trì
- Sử dụng tổng quát

- Mắc cài
- Sử dụng tổng quát

Đầu 
Plaque Seeker®

Đầu 
chỉnh nha

Đầu 
vệ sinh lưỡi

Đầu 
Jet Classic

Phương pháp dễ dàng và hiệu quả hơn so với chỉ nha khoa!

- Sử dụng tổng quát

Trang bị 2 đầu típ Sử dụng tốt nhất cho

Đầu 
Jet Classic

- Sử dụng tổng quát

Trang bị 4 đầu típ Sử dụng tốt nhất cho

Showroom - Trung Tâm Chăm sóc Khách hàng:
K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. HCM
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa hàng:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), P.12, Q.10, TP. HCM
Tel:  (028) 3862 0090 - 3863 4172
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