
Balení 4 ks náhradních
hlavic sonického kartáčku

 

4 ks v balení

Standardní velikost

Nasazovací

 
HX6004/17

Je klinicky prokázáno, že odstraňuje více plaku*
Nasazovací hlavice sonického zubního kartáčku

Unikátní kombinace inovativních náhradních hlavic sonického kartáčku Philips Sonicare pro šetrné a efektivní

čištění zubů a zdravější dásně*

Mix kartáčkových hlavic, které vyhoví individuálním potřebám

Vlákna ve tvaru diamantového brusu pro vylepšené bělení

Vyrobeno pro delší a efektivnější dosah

Optimalizovaný výkon Philips Sonicare

Jemné odstranění plaku díky inovativnímu designu vláken



Balení 4 ks náhradních hlavic sonického kartáčku HX6004/17

Přednosti Specifikace

Unikátní tvar diamantového brusu

Kartáčková hlavice Philips Sonicare

DiamondClean je ve střední částí opatřena

hustými vlákny diamantového tvaru pro

efektivnější odstraňování pigmentací vzniklých

v důsledku konzumace jídla a nápojů. Dodává

se také v menší, kompaktní velikosti pro

precizní čištění.

Vyčistí hlouběji, a to i v těžko přístupných

místech

Tato hlavice kartáčku Philips Sonicare je

opatřena zvláště dlouhými a velmi hustými

vlákny, která se zaměřují na plak skrytý mezi

zuby a v dalších obtížně dosažitelných

místech.

Optimalizovaný výkon

Zastřižení vláken kartáčkové hlavice ProResults

dokonale kopíruje anatomii zubu a umožňuje

tak efektivní čistění zubů a dásní.

Šetrné odstranění zubního plaku

Hlavice kartáčku Philips Sonicare Sensitive

disponuje ultraměkkými vlákny pro jemné a

efektivní čištění. Speciálně zastřižený profil

chrání zuby a dásně a zajišťuje tak jejich

jemnější čištění. Kartáček je k dispozici také

v menší, kompaktní velikosti pro precizní

čištění.

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 1 ks InterCare, standardní

velikost, 1 ks DiamondClean, standardní

velikost, 1 ks ProResults, standardní velikost,

1 ks Sensitive, standardní velikost

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací

Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro

předcházení zubního plaku, Řada 3 Series

péče o dásně, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, pro

děti, HealthyWhite, HealthyWhite+

Design a provedení

Měkkost vláken: Střední, ultra soft

Barva: Bílá

Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy

vláken

Velikost: Standardní

Přínos pro zdraví

Zdraví dásní: Pomáhá zlepšit zdravotní stav

dásní

Odstraňování zubního plaku: Pomáhá

odstranit plak

Bělení: Bělejší zuby za pouhý jeden týden

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
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