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4 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśniecie

 
HX6004/17

Sprawdzone klinicznie — lepsze usuwanie płytki nazębnej*

Główka elektrycznej szczoteczki mocowana na kliknięcie

Innowacyjne wymienne główki do elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare zostały zaprojektowane z myślą o

czystszych, zdrowszych zębach i dziąsłach*

Seria główek szczoteczki do spersonalizowanej higieny jamy ustnej

Włosie w kształcie diamentu umożliwia zaawansowane wybielanie

Stworzona, aby docierać dalej i głębiej

Optymalna skuteczność Philips Sonicare

Innowacyjny kształt włosia pomaga delikatnie usuwać płytkę nazębną



Zestaw wymiennych główek szczoteczki HX6004/17

Zalety Dane techniczne

Wyjątkowe włosie w kształcie diamentu

Główka szczoteczki Philips Sonicare

DiamondClean jest wyposażona w gęsto

ułożone włosie w kształcie diamentu z

umieszczonym na środku obszarem

odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień.

Produkt dostępny jest także w mniejszym,

kompaktowym rozmiarze umożliwiającym

precyzyjne czyszczenie.

Dociera dalej i głębiej

Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare

jest wyposażona w bardzo długie włosie o

dużej gęstości, które umożliwia usuwanie

płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w

innych trudno dostępnych miejscach.

Optymalna skuteczność

Główka szczoteczki Philips Sonicare ProResults

ma wyprofilowany kształt, który naturalnie

dopasowuje się do kształtu zębów i umożliwia

czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Delikatne usuwa płytkę nazębną

Główka szczoteczki Philips Sonicare Sensitive

ma wyjątkowo miękkie włosie, które umożliwia

delikatne, a jednocześnie skuteczne

czyszczenie. Włosie jest specjalnie przycięte,

aby chronić zęby i zapewnić łagodniejsze

szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w

mniejszym, kompaktowym rozmiarze

umożliwiającym precyzyjne czyszczenie.

Elementy zestawu

Końcówka: 1 InterCare — standardowa, 1

DiamondClean — standardowa, 1 ProResults

— standardowa, 1 standardowe do wrażliwych

zębów

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni, Bardzo miękkie

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie

dziąseł

Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać

płytkę nazębną

Wybielanie: Bielsze zęby w zaledwie tydzień

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką
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