Capete compacte pentru
periuţă de dinţi sonică
ProResults
Pachet de 2
Dimensiuni compacte
Ataşare printr-un clic
Curăţare de jur-împrejur
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Performanţă superioară.* Calitate garantată.
Performanţă superioară la calitate superioară
Fiind unul dintre capetele de periuţă de dinţi din gama de vârf, Philips Sonicare
ProResults este perfect pentru utilizatorii noi sau vechi de periuţe Sonicare care
doresc pur şi simplu acea experienţă de curăţare autentică Sonicare la o valoare
incredibilă.
Concepută pentru a optimiza performanţa
Performanţă optimizată cu Philips Sonicare
Perii cu rol de reamintire asigură cea mai eﬁcientă curăţare
Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
S-a dovedit că îmbunătăţeşte sănătatea orală
Parte a unei rutine pentru o sănătate orală mai bună
Un cap de periere adecvat pentru mai multe mânere
Funcţionează cu orice periuţă de dinţi cu ataşare printr-un clic Philips Sonicare

Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
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Repere

Speciﬁcaţii

Performanţă optimizată

o curăţare uşoare. Se potriveşte tuturor
mânerelor de periuţe Philips Sonicare cu
excepţia: PowerUp Battery şi Essence.
Sănătate orală mai bună

Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare
are un proﬁl conturat astfel încât să se
potrivească ﬁresc formei dinţilor şi să cureţe
zonele greu accesibile.
Ca toate capetele de periere Philips Sonicare
originale, acest cap de periere este sigur
pentru dinţi şi gingii. Calitatea ﬁecărui cap de
periere a fost testată pentru o performanţă şi
durabilitate excepţionale.

Mişcare sonică maximizată

Peri cu rol de reamintire

Compatibilitate
Sistem capete de periere: Ataşare printr-un
clic
Adecvat pentru aceste modele:
HealthyWhite+, Seria 2 pentru controlul plăcii
bacteriene, Seria 3 pentru sănătatea gingiilor,
DiamondClean, EasyClean, FlexCare,
FlexCare Platinum, FlexCare+, pentru copii,
HealthyWhite
Design şi ﬁnisaj
Rigiditatea perilor: Medie
Culoare: Alb
Peri cu rol de reamintire: Culoarea perilor
albaştri se estompează
Dimensiune: Compact
Beneﬁcii pentru sănătate
Îndepărtarea plăcii bacteriene: Ajută la
îndepărtarea plăcii bacteriene
Calitate şi performanţă
Înlocuire: La ﬁecare 3 luni
Testat: pentru utilizare optimă

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare
mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale
de periere desprind şi îndepărtează placa
bacteriană pentru o curăţare zilnică
excepţională.
Sistem de periere cu ataşarea capului de
periere printr-un clic

Articole incluse
Capete de periere: 2 ProResults compacte

Poate că nu este evident la prima vedere, dar
capetele de periere îşi pierd rigiditatea şi se
uzează treptat în câteva luni de utilizare
normală. Perii noştri albaştri, cu rol de
reamintire, se estompează până la culoarea
albă pentru a te ajuta să recunoşti momentul
când trebuie să-i înlocuieşti. Pentru rezultate
optime, înlocuieşte capul periei la ﬁecare trei
luni.

Acest cap de periere se ataşează şi se
detaşează de pe mânerul periuţei printr-un
clic, pentru o prindere sigură şi o întreţinere şi
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