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Inteligentny irygator do zębów

Boost 1



Właściwa higiena jamy ustnej wymaga 
czegoś więcej niż tylko szczotkowania 
zębów. Płytka nazębna, kamień, resztki 

jedzenia i gromadzące się bakterie mogą 
przyczyniać się do wielu chorób jamy 

ustnej. Mycie zębów i używanie nici den-
tystycznej jest według stomatologów dziś 
niewystarczające. Irygator Evorei BOOST 1 

zapewni Ci nie tylko dokładne dotarcie i 
wyczyszczenie przestrzeni 

międzyzębowych, ale także poprawi 
ukrwienie dziąseł, co przyczyni się do 

lepszej kondycji jamy ustnej. 

Kompleksowa

 jamy ustnej
higiena



STRONG
Dokładne czyszczenie

SOFT
Delikatne czyszczenie

MEDIUM
Codzienne czyszczenie

DIY
Wybierz moc czyszczenia

PULSE
Masaż dziąseł

5 czyszczenia
Trybów

Evorei BOOST 1 pomimo tego, że jest to urządzenie przenośne i niewielkie w stosunku do 
irygatorów stacjonarnych, wyposażony jest w 5 trybów czyszczenia.
4 automatyczne tryby pracy i tryb DIY: soft, medium, strong i pulse zaprojektowane, 
aby skutecznie usuwały płytkę nazębną, szczególnie wzdłuż linii dziąseł i między 
zębami. 
Tryb soft dedykowany jest początkującym użytkownikom irygatora, tryb medium 
służy do codziennej higieny jamy ustnej, tryb strong jest najsilniejszym 
strumieniem wody i przeznaczony jest dla osób o ciasno ułożonych zębach oraz 
dla osób korzystających z irygatora od dłuższego czasu. Tryb pulsacyjny służy 
do masażu dziąseł.



MaxMin
30 PSI 100 PSI

Strumień wody irygatora wypłukuje resztki jedzenia, 
płytkę nazębną, bakterie oraz luźny kamień nazębny 

zwłaszcza z miejsc trudnodostępnych, gdzie nie 
dociera szczoteczka. Nasz innowacyjny tryb DIY 

pozwala na dostosowanie ciśnienia strumienia wody 
do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Zakres regulacji ciśnienia strumienia Evorei Boost 1 
wynosi od 30 psi do 100 psi i możesz go zmieniać 

przy użyciu jednego przycisku, który znajduje się na 
obudowie urządzenia. Irygator zapamięta Twoje 

ustawienia i przy kolejnym użyciu, zacznie od 
poprzednio wybranego poziomu ciśnienia.

Inteligentny DIYtryb czyszczenia



Bezprzewodowy irygator Evorei Boost 1 wyposażony 
jest w czytelny okrągły wyświetlacz OLED. Dzięki 

niemu wiesz dokładnie jaki jest poziom baterii  oraz 
w jakim trybie aktualnie pracuje irygator. 

Czytelny OLEDwyświetlacz



Irygator Evorei Boost 1 jest dopasowany do kształtu 
dłoni i posiada antypoślizgową powłokę, która 

zapobiega przypadkowemu wyślizgnięciu. 

Dopasowany
do dłoni



Urządzenie posiada zbiornik na wodę o 
pojemności 280 ml, który jest łatwy w 
napełnianiu oraz czyszczeniu. Jedno 
napełnienie zbiornika to jeden cykl 
czyszczenia, po którym urządzenie 

automatycznie się wyłączy.

Łatwe
napełnianie



W zestawie z irygatorem Evorei Boost 1 otrzymasz 4 
klasyczne końcówki wymienne. Klasyczna końcówka do 

irygacji zębów służy do oczyszczania przestrzeni 
międzyzębowych, szczelin dziąsłowych oraz kieszonek 

dziąsłowych. Końcówka przeznaczona jest do codziennej 
pielęgnacji w miejscach trudnodostępnych. 

Końcówki posiadają dwa różne kolory uszczelek, co 
ułatwia ich rozróżnianie i umożliwia użytkowanie 
irygatora przez kilka osób.

Wymienne4końcówki



W myśl zasady, że 
najważniejsze jest 

zapobieganie, lepiej zadbać 
o odpowiednią higienę jamy 
ustnej, niż później ją leczyć. 

Regularne czyszczenie 
miejsc najbardziej 

narażonych na gromadzenie 
się bakterii, chroni przed 
stanem zapalnym, który 

prowadzi do paradontozy. 
Irygator Evorei Boost 1 

zapewnia oczyszczenie 
kieszeni dziąsłowych, nie 

dopuszczając do zalegania 
płytki nazębnej, gdzie 

bakterie najchętniej się 
gromadzą. 

Pomocnik w walce
z paradontozą
i próchnicą



Strumień wody wypłukuje bakterie i 
resztki pożywienia ze szczelin pomiędzy 

zębami, do których nie dociera nawet 
szczoteczka soniczna. Ale irygator nie 
tylko czyści trudno dostępne miejsca. 

Poprzez masaż i stymulację dziąseł 
poprawia ich kondycję, zmniejsza 

krwawienie i nie pozwala na osadzanie 
się kamienia nazębnego. Irygator 

skutecznie zapobiega chorobom dziąseł, 
a także wspomaga ich leczenie.

Delikatny dla dziąseł
bezwzględny dla kamienia



Codzienna higiena jamy ustnej nie 
jest pełna i efektywna, jeśli 

kończy się na szczoteczce. Dziś 
dentyści i higienistki 

dentystyczne odchodzą od 
polecania i stosowania nici 

dentystycznych do czyszczenia 
przestrzeni międzyzębowych. W 
ich miejsce polecają elektryczne 

irygatory. Są dokładniejsze, 
wygodniejsze i bardziej wydajne 

niż jakiekolwiek inne domowe 
metody na higienę jamy ustnej. A 

co więcej, irygator z wydajnym 
akumulatorem na doładowanie 

jest przyjaźniejszy dla środowiska 
niż nić dentystyczna.

Rekomendowany
przez stomatologów



Bezprzewodowy i przenośny irygator Evorei 
Boost 1, to świetne rozwiązanie dla osób, 
które często podróżują. Jest lekki, nie zajmuje 
dużo miejsca, a bateria „trzyma” dwa 
tygodnie. Kompaktowa konstrukcja i łatwa 
obsługa to dodatkowe atuty. Pamiętaj, aby po 
każdej irygacji wylać resztki wody ze zbiornika 
i pozostawić go do wyschnięcia.

Przenośny

i lekki



Przy zakupie irygatora 
bezprzewodowego warto zwrócić 

uwagę na pojemność akumulatora. 
Irygator Evorei Boost 1 

wyposażony jest w baterię o 
pojemności 1400 mAh, która działa 

do 2 tygodni po pełnym 
naładowaniu (* przy używaniu dwa 

razy dziennie).  Aby naładować 
irygator wystarczy podpiąć go za 
pomocą dołączonego do zestawu 

przewodu micro-USB.

Pojemna
bateria



Wodoszczelna konstrukcja 
irygatora umożliwia łatwe 
stosowanie go w łazience i innych 
wilgotnych pomieszczeniach. 
Dzięki temu, możesz go używać 
nawet pod prysznicem, co jest 
bardzo dużym ułatwieniem. 



Dane techniczne
Model: EVOREI Boost 1

Pojemność:

Pulsacja wody: 

Zakres ciśnienia: 

Moc: 

Napięcie:

Akumulator:

Wodoodporność: IPX7

Regulacja końcówki 360°

Tryby pracy:

Waga:

Kolor:

Wymiary:

Kod EAN:

Kod CN:

Waga pudełka:

Wymiary pudełka:

PN:

280ml

1400 ~ 1800 impulsów na min. 

30 ~ 100PSI

5W

DC5V,1A

1400mAh Lit 

IPX7

360°

5

0,30 kg

czarny

71,5x63x220 mm

5902479672489

8509809000

422 g

122x244x82 mm

EVO-HIG-IR001


