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Skvělý výkon.* Zaručená kvalita.
Skvělý výkon za skvělou cenu
Philips Sonicare ProResults je jednou z našich nejlepších kartáčkových hlavic a je
ideální jak pro nové, tak i dlouhodobé uživatele kartáčků Sonicare, kteří si chtějí
dopřát péči Philips Sonicare za neuvěřitelně nízkou cenu.
Prostřednictvím pocitu čistoty v ústech
Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*
Navrženo pro optimální výkon
Optimalizovaný výkon Philips Sonicare
Vlákna, která upozorní – pro to nejúčinnější čištění
Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní
Součást kvalitnější pravidelné péče o zdraví zubů a dásní
Kartáčková hlavice je vhodná do více držadel
Kompatibilní se všemi kartáčky Philips Sonicare 3. generace

Standardní hlavice sonického kartáčku

HX6014/07

Přednosti

Speciﬁkace

Optimalizovaný výkon

Zacvakávací hlavice kartáčku

Zastřižení vláken hlavice Philips Sonicare
dokonale kopíruje anatomii zubu a umožňuje
tak efektivní čištění zubů a dásní, a to i v
obtížně dosažitelných oblastech.
Odstraňuje až 2x více plaku

Tuto kartáčkovou hlavici lze nasadit i sejmout
z rukojeti kartáčku, kde dobře drží a současně
umožňuje snadnou údržbu a čištění. Je vhodná
pro všechny rukojeti zubních kartáčků Philips
Sonicare s výjimkou: PowerUp Battery a
Essence.
Kvalitnější péče o zdraví zubů a dásní

Balení obsahuje
Kartáčkové hlavice: 4 ks ProResults,
standardní velikost
Kompatibilita
Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací
Vhodné pro tyto modely: HealthyWhite+,
Řada 2 Series pro předcházení zubního plaku,
Řada 3 Series péče o dásně, DiamondClean,
EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,
FlexCare+, pro děti, HealthyWhite
Design a provedení
Měkkost vláken: Střední
Barva: Bílá
Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy
vláken
Velikost: Standardní
Přínos pro zdraví
Odstraňování zubního plaku: Odstraňuje až 2x
více plaku*
Kvalita a výkon
Výměna: Každé 3 měsíce
Testováno: pro optimální použití

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální
kartáček*
Stejně jako všechny autentické kartáčkové
hlavice značky Philips Sonicare je i tato
bezpečná pro zuby a dásně. Kvalita každé
kartáčkové hlavice byla testována a prokázala
výjimečný výkon a trvanlivost.

Plné využití sonické technologie

Vlákna, která upozorní

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips
Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku
odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné
každodenní čištění.
Na první pohled to nemusí být znát, avšak
kartáčkové hlavice ztrácejí tuhost a postupně
se po několika měsících obvyklého používání
opotřebují. Naše modrá vlákna zbělením jasně
upozorní na potřebu výměny kartáčkové
hlavice. Chcete-li dosáhnout optimálních
výsledků, hlavu vyměňte každé tři měsíce.
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* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

