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schimb diverse

 
Pachet de 4

Dimensiune standard

Ataşare printr-un clic

 
HX6004/17

S-a demonstrat clinic că îndepărtează mai multă placă*
Cap de periuţă de dinţi electrică cu ataşare printr-un clic

Periuţele de schimb electrice inovatoare Philips Sonicare sunt concepute pentru dinţi şi pentru gingii mai curate

şi mai sănătoase*

O gamă de capete de periuţă pentru îngrijire orală personalizată

Peri în formă de diamant pentru albire avansată

Proiectat pentru a ajunge în locurile greu accesibile

Performanţă optimizată cu Philips Sonicare

Designul inovator al perilor îndepărtează delicat placa bacteriană



Capete de periere de schimb diverse HX6004/17

Repere Specificaţii

Peri unici în formă de diamant

Capul periuţei de dinţi Philips Sonicare

DiamondClen dispune de un pad central

pentru eliminarea petelor, creat de perii aşezaţi

des în formă de diamant, pentru a îndepărta

petele de suprafaţă cauzate de alimente sau

de băuturi. Disponibil şi în dimensiuni mai

mici, compacte, pentru curăţare de precizie.

Ajunge în locurile greu accesibile

Acest cap pentru periuţa de dinţi Philips

Sonicare are peri extra lungi, foarte deşi, pentru

a ajunge la zonele cu placă bacteriană situate

adânc între dinţi şi în alte zone dificil de

curăţat.

Performanţă optimizată

Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare

ProResults are un profil astfel conturat încât să

se potrivească firesc formei dinţilor şi să cureţe

zonele greu accesibile.

Îndepărtează delicat placa bacteriană

Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare

Sensitive are peri foarte moi, pentru o curăţare

delicată, însă eficientă. De asemenea, prezintă

un contur nou al profilului, pentru a peria dinţii

delicat, oferind o experienţă de periaj mai

delicată. Disponibil şi în dimensiuni mai mici,

compacte, pentru curăţare de precizie.

Articole incluse

Capete de periere: 1 InterCare standard, 1

DiamondClean standard, 1 ProResults

standard, 1 Sensibil standard

Compatibilitate

Sistem capete de periere: Ataşare printr-un

clic

Adecvat pentru aceste modele: Seria 2 pentru

controlul plăcii bacteriene, Seria 3 pentru

sănătatea gingiilor, DiamondClean,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, pentru copii, HealthyWhite,

HealthyWhite+

Design şi finisaj

Rigiditatea perilor: Medie, Foarte moale

Culoare: Alb

Peri cu rol de reamintire: Culoarea perilor

albaştri se estompează

Dimensiune: Standard

Beneficii pentru sănătate

Sănătatea gingiilor: Contribuie la

îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Ajută la

îndepărtarea plăcii bacteriene

Albire: Dinţi mai albi într-o săptămână

Calitate şi performanţă

Înlocuire: La fiecare 3 luni

Testat: pentru utilizare optimă

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală
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