POWER FLOSS SYSTEM

Podstawa
Higieny
dentystycznej!
Połączenie pulsującej nitki
dentystycznej z mocą
strumienia wody irygatora

www.jetpik.pl
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M U LT I - AC T I O N

POWER FLOSS SYSTEM

Rewolucja w sposobie
stosowania nici
dentystycznej
JETPIK jest pierwszym i jedynym systemem na świecie,
który łączy zalety irygatora, nici dentystycznej
i szczoteczki sonicznej – 3w1.
Opatentowana przez JETPIK technologia Power Floss
skutecznie łączy moc irygacji z pulsującą w tempie 20
cykli na sekundę nylonową nicią dentystyczną. Silny
strumień wody wraz z nicią dentystyczną skierowane
na powierzchnię zębów i w przestrzenie międzyzębowe
zapewniają najwyższy poziom higienizacji. Podczas
kiedy kierowana pod ciśnieniem woda czyści i masuje dziąsła, pulsująca nić dentystyczna dzięki swoim
właściwościom szorującym usuwa bakteryjną płytkę
nazębną z ich powierzchni, trudnych do wyczyszczenia
przestrzeni międzyzębowych oraz poniżej linii dziąseł.

W porównaniu z tradycyjnymi irygatorami, JETPIK zapewnia kompleksową metodę oczyszczania i higieny
jamy ustnej, niczym najlepsza automatyczna myjnia
samochodowa. Irygatory bez nici dentystycznej
można by porównać do najprostszego programu myjni
samochodowej używającego tylko wodę. Sama woda
nie wystarcza, aby dokładnie usunąć brud i błoto
z samochodu. Technika JETPIK zastosowania nici
dentystycznej przypomina najlepszej jakości szczotki
w myjniach, które precyzyjnie czyszczą i usuwają brud
oraz błoto, pozostawiając każdy samochód lśniący
i nieskazitelnie czysty.

O JETPIK
Firma JETPIK, mająca swoją siedzibę w Kalifornii, to międzynarodowy
zespół najlepszych inżynierów mechaników i inżynierów
biomedycznych . Głównym celem firmy jest produkcja najbardziej
efektywnych i innowacyjnych systemów do higieny jamy ustnej.
Nasza misja: sprawić aby zdrowsze i bielsze zęby były
osiągalne łatwiej i dla każdego.
www.jetpik.pl • fb.com/jetpikpolska
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Zalecany przez dentystów
Najlepszy system higieny jamy ustnej, aby utrzymać zęby i dziąsła zdrowe, piękne i czyste.
• Badania kliniczne potwierdzają, że rewolucyjna technologia Power Floss
usuwa do 99% płytki nazębnej z oczyszczanych powierzchni.
• Obejmuje swoim działaniem wszystkie obszary dla głębokiego
i kompletnego czyszczenia.
• Idealny dla posiadaczy aparatów ortodontycznych i implantów.
• Łatwo przełącza się z trybu irygatora z nicią na tryb szczoteczki sonicznej.
• Kompaktowy, bezprzewodowy z baterią akumulatorową.
• Napięcie uniwersalne: 100V/240V AC. Adapter USB/AC pozwala na
wygodne ładowanie w dowolnym miejscu na świecie.
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TRIPLE-ACTION

JP200 | JP210 SOLO

Potrójne
działanie
JETPIK 200
JETPIK 210 Solo
SZCZOTECZKA

SONICZNA

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE
Połączenie strumienia wody
i pulsującej nici dentystycznej usuwa
resztki pokarmu, płytkę nazębną
i bakterie z przestrzeni między zębami
oraz poniżej linii dziąseł.
SZCZOTECZKA SONICZNA W OPCJI

PULSUJĄCY

IRYGATOR

WODNY

PULSUJĄCA

NITKA
DENTYSTYCZNA
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Modele JP200 i 210 dostępne są
z końcówką szczoteczki sonicznej,
która osiąga 30.000 wibracji na
minutę .Jest to jedyny na rynku
produkt oferujący potrójne działanie
w jednym urządzeniu.
KOMPAKTOWE ZESTAWY PODRÓŻNE
JETPIK jest niezastąpiony dla każdego
podróżującego. Wszystkie produkty są
kompaktowe i łatwe do przenoszenia
w podróżnym etui. Umożliwia to
utrzymanie czystości jamy ustnej
w każdych warunkach.

Linia JETPIK 200

Podróżne etui.

Szczoteczka soniczna, dysza
JETPIK i kubek na wodę.

JP 200 Ultra Pełen zestaw.

Linia JETPIK 210 Solo

Pełen zestaw z dyszą.

JP 210 Solo Pełen zestaw.

Pojemnik na wodę
i wężyk z klipsem.

Pojemnik na wodę /
pokrywa na podróż.
fb.com/jetpikpolska • www.jetpik.pl

DOUBLE-ACTION

JP50 | JP51 SOLO

Podwójne
działanie
PULSUJĄCY

IRYGATOR

WODNY

JETPIK 50
JETPIK 51 Solo
JETPIK 51M Solo
ZALETY POWER FLOSS
Pulsująca nić dentystyczna
generuje dodatkowe tarcie,które
sprawia że zęby i dziąsła są lepiej
wyczyszczone.
ŚWIETNY DO APARATÓW
ORTODONTYCZNYCH
I UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH

PULSUJĄCA

NITKA
DENTYSTYCZNA

www.jetpik.pl • fb.com/jetpikpolska

Dokładnie czyści zamki wokół,
pomiędzy i od strony wewnętrznej.
Doskonały do czyszczenia implantów
i mostów, jak również dla pacjentów
niepotrafiących używać tradycyjnej
nitki dentystycznej.

Linia JETPIK 50

Irygator i kubek
na wodę

JP 50 Travel Pełen zestaw.

JP 50 Ultra Pełen zestaw.

Linia JETPIK 51 Solo

Linia JETPIK 51M Solo

Pełen zestaw z dyszą.

JP 51 Solo Pełen zestaw.

Baza ładująca.

Baza ładująca.

JP 51M Pełen zestaw.

Wężyk do wody
z klipsem
fb.com/jetpikpolska • www.jetpik.pl

Linia JP 200
JP200 Ultra
yy JP200 rękojeść

yy Kubek na wodę (niebieski)

yy Adapter USB

yy Dysza JETPIK (3)

yy Podróżne etui

yy Końcówka szczoteczki (2)

yy Wężyk do wody + klips

yy Narzędzie do czyszczenia
języka

yy Wkłady z nićmi dent. (10)

yy Baza ładująca

yy Sterylizator UV
yy Uchwyt na akcesoria

JP200 Elite
yy JP200 rękojeść

yy Kubek na wodę (niebieski)

yy Adapter USB

yy Dysza JETPIK (3)

yy Podróżne etui

yy Końcówka szczoteczki (2)

yy Wężyk do wody + klips

yy Narzędzie do czyszczenia
języka

yy Wkłady z nićmi dent. (10)

yy Baza ładująca

yy Uchwyt na akcesoria

JP200 Travel
yy JP200 rękojeść

yy Wkłady z nićmi dent. (3)

yy Baza ładująca

yy Dysza JETPIK (1)

yy Podróżne etui

yy Adapter USB

yy Końcówka szczoteczki (1)

yy Wężyk do wody + klips

yy Narzędzie do czyszczenia
języka

yy JP200 rękojeść

yy Wkłady z nićmi dent. (2)

yy Adapter USB

yy Dysza JETPIK (2)

yy Kubek na wodę (niebieski)

yy Uchwyt na akcesoria

yy Końcówka szczoteczki (1)

yy Baza ładująca

JP200 Home
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Linia JP Solo
JP210 Solo
yy JP210 rękojeść
yy Dysza JETPIK (1)

yy Dwufunkcyjny pojemnik
na wodę / Pokrywa na podróż

yy Końcówka szczoteczki

yy JP200 Indukcyjna baza
ładująca / uchwyt

yy Wkłady z nićmi dent. (3)

yy Wężyk do wody + klips

yy Adapter USB
yy Narzędzie do czyszczenia języka
yy Szczoteczka do czyszczenia
akcesoriów

JP51 Solo
yy JP51 rękojeść
yy Dysza JETPIK (2)
yy Wkłady z nićmi dent. (2)

yy Dwufunkcyjny pojemnik
na wodę / Pokrywa na podróż
yy JP51 Indykcyjna baza
ładująca / uchwyt

yy Wężyk do wody + klips
yy Adapter USB
yy Narzędzie do czyszczenia języka

JP51M Solo
yy JP51 rękojeść
yy Dysza JETPIK (2)
yy Wkłady z nićmi dent. (2)

JP250 Solo
yy JP200 rękojeść
yy Dysza JETPIK (1)
yy Końcówka szczoteczki
yy Wkłady z nićmi dent. (3)

yy Dwufunkcyjny pojemnik
na wodę / Pokrywa na podróż
yy JP51 Indukcyjna baza
ładująca / uchwyt

yy Wężyk do wody + klips
yy Adapter USB

COMING
SOON!

yy Dwufunkcyjny pojemnik
na wodę / Pokrywa na podróż
yy JP51 Indukcyjna baza
ładująca / Sterylizator UV
+ Ozonowy

yy Adapter USB
yy Narzędzie do czyszczenia języka
yy Szczoteczka do czyszczenia
akcesoriów

yy Wężyk do wody + klips
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Linia JP 50
JP50 Ultra
yy JP50 rękojeść

yy Podróżne etui

yy Narzędzie do czyszczenia języka

yy Dysza JETPIK (3)

yy Wężyk do wody + klips

yy Sterylizator UV

yy Wkłady z nićmi dent. (10)

yy Baza ładująca

yy Uchwyt na akcesoria

yy Kubek na wodę (zielony)

yy Adapter USB

JP50 Elite
yy JP50 rękojeść

yy Podróżne etui

yy Narzędzie do czyszczenia języka

yy Dysza JETPIK (3)

yy Wężyk do wody + klips

yy Uchwyt na akcesoria

yy Wkłady z nićmi dent. (10)

yy Baza ładująca

yy Kubek na wodę (zielony)

yy Adapter USB

JP50 Travel
yy JP50 rękojeść

yy Podróżne etui

yy Adapter USB

yy Dysza JETPIK (1)

yy Wężyk do wody + klips

yy Narzędzie do czyszczenia języka

yy Wkłady z nićmi dent. (3)

yy Baza ładująca

JP50 Home
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yy JP50 rękojeść

yy Kubek na wodę (zielony)

yy Dysza JETPIK (2)

yy Baza ładująca

yy Wkłady z nićmi dent. (2)

yy Adapter USB

yy Uchwyt na akcesoria

Akcesoria

JP200
Pakiet roczny

Końcówki Szczoteczki
Sensitive

JP50/200
Ładowarka indukcyjna

JP50
Pakiet roczny

Uchwyt na
akcesoria

Adapter USB,
Certyfikacja CE/UL

Dysze (2)
Ogólne zastosowanie

Narzędzie do czyszczenia
języka, 4 różne kolory

Wkłady z nićmi dent.
(10)

JP50/200
Podróżne etui

Końcówki szczoteczki
Regular

Wężyk do wody
+ klips

Kubki na wodę, 5 różnych kolorów

fb.com/jetpikpolska • www.jetpik.pl

JETPIK idealny
dla Ciebie
Nie możesz zdecydować który z naszych produktów
jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni?
Spójrz na naszą tabelkę porównawczą i znajdź model,
który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby!

LINIA JP50
JP50
Travel

JP50
Home

JP50
Elite

LINIA JP SOLO
JP50
Ultra

JP51
Solo

JP51 M
Solo

JP210
Solo

LINIA JP200
JP250
Solo

JP200
Travel

JP200
Home

JP200
Elite

JP200
Ultra

SZCZOTECZKA
SONICZNA
OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA
PULSUJĄCEJ NICI
DENTYSTYCZNEJ
IRYGATOR
WODNY

KUBEK NA WODĘ
Z WĘŻYKIEM

ETUI PODRÓŻNE
+ PODRÓŻNY
WĘŻYK Z KLIPSEM

STERYLIZATOR UV

UCHWYT
NA AKCESORIA

JETPIK
POLSKA

JETPIK
USA

 kontakt@jetpik.pl
+48 61 855 04 45
+48 61 855 04 46

16453 Old Valley Blvd
City of Industry
CA 91744, USA
+1626-330-0808

Designed by:
JETPIK USA, JETPIK UK,
JETPIK CHINA
Made by:
JETPIK CHINA,
Nucreatonics
Electronics
Technology (Shanghai)
Co., LTD

Odwiedź naszą
stronę internetową:
www.jetpik.pl
oraz nasz profil FB:
fb.com/jetpikpolska

