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Fehérebb mosoly, még ma
Fénnyel aktivált fogfehérítő rendszer

A Philips Zoom WhiteSpeed készülékkel a fogorvos által végzett egyetlen 45

perces kezelés alatt elérheti a legfehérebb mosolyát. Nem csoda, hogy az

Egyesült Államokban a Philips Zoom az első számú, a páciensek által

leggyakrabban kért fogfehérítő márka.

Professzionális minőségű eredmény

Bizonyítottan biztonságos és hatásos a fogakon és az ínyen

A kezelést az Ön fogorvosa javasolja és végzi el

A kényelem érdekében testre szabva

Szabályozható intenzitási beállítások

A legmagabiztosabb mosolya

Eddig 14 millió mosolyt varázsolt szebbé****

Az Ön lehető legfehérebb mosolya

Fénnyel aktivált technológia az erőteljes fehérítő hatásért
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Fénypontok Műszaki adatok

Lenyűgöző eredmények – gyorsan

Miért várjon az eredményekre, amikor most is

lehet fehérebb a mosolya? A Philips Zoom

WhiteSpeed termék segítségével a lehető

legfehérebb mosolyát a fogorvosnál végzett 45

perces kezelés alatt elérheti.

Fénnyel aktivált technológia

Sok más rendszertől eltérően a Philips Zoom

WhiteSpeed a saját LED fényforrását használja

a fehérítés felgyorsítására, hogy minimális idő

alatt maximális hatást lehessen elérni.

Szakember javasolja

A Philips Zoom WhiteSpeed kezelést az Ön

fogorvosa végzi el, így Ön biztos lehet benne,

hogy ez a legjobb, legegészségesebb

választás a fogai számára.

Bizonyítottan biztonságos és hatásos

A Philips Zoom WhiteSpeed lámpa használatát

olyan tanulmányok támasztják alá, amelyek

bizonyították, hogy

biztonságosan és hatékonyan használható a

fogakon és az ínyen. A felmérésekben részt

vett páciensek 95%-a egyetért azzal, hogy a

Philips Zoom WhiteSpeed lámpa kiváló

eredményt biztosít.*

Szabályozható beállítások

Más fogfehérítő rendszerektől eltérően a

Philips Zoom WhiteSpeed intenzitása állítható

és testre szabható, ezáltal megszüntetve az

érzékenységet és maximálisan kényelmessé

téve a kezelést. Valójában a Philips Zoom

WhiteSpeed lámpa használata során a

felmérésben részt vett emberek több mint

90%-a egyáltalán nem vagy csak kis mértékű

érzékenységet tapasztalt.

Milliók választása

A Philips Zoom WhiteSpeed a népszerű Philips

Zoom fogfehérítő termékcsalád része, amely

első helyen áll a páciensek által

igényelt, professzionális fogfehérítő márkák

között, és eddig több mint 14 millió ember

bízott meg benne****. A Zoom WhiteSpeed

rendszer 96%-os pácienselégedettségi

mutatóval rendelkezik; az eredmények az

Egyesült Államokban, 500 személyen végzett

tanulmányból származnak*. Az Ön által ismert

és szeretett népszerű márkák, a Philips

Sonicare és BreathRx alkotóitól származik ez a

termék is, amelyet azzal a céllal hoztak létre,

hogy még egészségesebbé tegyék az Ön

mosolyát.

Teljesítmény

Maximális fehérítő hatás: ***

Professzionális: Egyetlen 45 perces kezelés a

rendelőben

Klinikailag bizonyított: akár 8 árnyalattal

fehérebb fogak 45 perc alatt*****

Bizonyítottan biztonságos

Az érzékenység kezelése: Állítható fényerő

Biztonságos: Csak kis mértékben vagy nem

teszi érzékennyé a fogakat

 

* Egyesült államokbeli páciensek felmérése

* *Előfordulhat, hogy nem minden termék érhető el

minden országban. A Philips Zoom termékek teljes

listáját kérje a helyi Philips képviselőjétől.

* * *Az eljárástól függően eltérő lehet.

* *** Belső értékesítési adat

* **** Dr. Penchas klinikai tanulmánya, 2011
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