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DIS640/03

BreathRx-tungspray
Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt

Utbytestungspray till Philips Sonicare TongueCare+. I kombination med vår

TongueCare+-tungborste dödar den unika sammansättningen bakterier som

orsakar dålig andedräkt och neutraliserar lukter för en fräsch andedräkt länge.

Vår mest avancerade lösning för fräsch andedräkt hittills

Kliniskt bevisade resultat

Fräsch andedräkt utan det uttorkande stinget av alkohol

Täcker tungan för en komplett och bekväm rengöring

En kraftfull kombination av ingredienser

Speciellt utformad för att hålla andedräkten fräsch

Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt



Tungspray DIS640/03

Funktioner Specifikationer

Självförtroende med fräsch andedräkt

Det är kliniskt bevisat att Philips Sonicare

BreathRx-tungspray dödar bakterier som

orsakar dålig andedräkt och neutraliserar lukt

direkt. Den speciella, tjocka

sammansättningen täcker tungan med

bakteriedödande ingredienser där de behövs

mest. Den svala mintsmaken gör att munnen

känns fräsch och ren.

Kraftfulla ingredienser

Den enastående och kraftfulla kombinationen

av ingredienser i vår Philips Sonicare

BreathRx-tungspray är det som gör den så

effektiv. Den är särskilt utformad med

bakteriedödande CPC och Zytex – vår

exklusiva blandning av zink, tymol och

eukalyptusolja som neutraliserar oönskad lukt.

Sprayen ger omedelbart fräschare andedräkt

och har effekt länge.

Alkoholfri

Tungsprayer och munsköljning med alkohol

kan torka ut munnen, och en torr mun är en

perfekt miljö för bakterier som orsakar dålig

andedräkt att frodas i. Vår alkoholfria BreathRx-

tungspray gör att munnen känns återfuktad och

andedräkten fräsch.

Avancerad sammansättning

Philips Sonicare BreathRx-tungspray jobbar

hårt för att hålla din andedräkt fräschare längre.

Till skillnad från vanliga munvatten täcker vår

speciella, tjocka sammansättning tungan så att

alla bakteriedödande ingredienser har god tid

på sig att verka och håller tungan insmord

medan TongueCare+-tungborsten tar bort

smuts och bakterier.

BreathRx-tungspray

Det är kliniskt bevisat att den unika

kombinationen av ingredienser i Philips

Sonicare BreathRx-tungspray dödar bakterier

som orsakar dålig andedräkt och neutraliserar

lukter direkt. Den speciella, tjocka

sammansättningen täcker tungan och håller

den insmord för en skonsam

rengöringsupplevelse. Den svala mintsmaken

gör att munnen känns fräsch och ren.

Medföljande tillbehör

Antibakteriell tungspray: 2 oz

Ingredienser

Antibakteriell tungspray: 0,09 % CPC, Zytex

Bäst före

Öppnad: 6 månader

Hållbarhet: 36 månader
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