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Špičkové čistenie.* Belšie zuby.
Kvalitnejšie čistenie na odstraňovanie nežiaduceho zafarbenia

pre belšie zuby

Kefkový nástavec DiamondClean predstavuje dokonalé riešenie pre ľudí, ktorí

chcú ísť za hranice dôkladného čistenia a urobiť pre svoj žiarivo biely úsmev bez

nežiaduceho zafarbenia viac. Tento kefkový nástavec je tiež skvelým pomocníkom,

ktorý vám pomôže zachovať si žiarivo biely úsmev aj v období medzi

profesionálnymi bieleniami.

Prináša vynikajúce odstraňovanie povlaku

Odstráni až 7-krát viac povlaku v porovnaní s ručnou zubnou kefkou

Navrhnuté pre optimálnejší výkon

Belšie zuby už za jeden týždeň

Štetiny usporiadané do kosoštvorca, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za

1 týždeň

Štetiny s pripomenutím zaručia najúčinnejšie čistenie

Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

Súčasť lepšej starostlivosti o ústnu dutinu

Kefkový nástavec vhodný na viacero rúčok

Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on
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Hlavné prvky

Belšie zuby už za jeden týždeň

Kefkový nástavec Philips Sonicare

DiamondClean odstráni až o 100 % viac škvŕn

a už po 7 dňoch zaručí belšie zuby.

Belšie zuby – rýchlo

Kefkový nástavec DiamondClean má časť na

odstraňovanie neželaného zafarbenia

s hustými štetinami, ktoré sú usporiadané do

kosoštvorca a odstraňujú škvrny na povrchu

zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj

o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.

Odstráni až 7x viac povlaku

Je klinicky preukázané, že kefkový nástavec

Philips Sonicare DiamondClean odstráni až 7-

krát viac zubného povlaku v porovnaní s ručnou

kefkou už po štyroch týždňoch používania.

Pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

Kefkové nástavce Philips Sonicare sú kľúčovým

prvkom našej základnej technológie

vysokofrekvenčných pohybov kefky s veľkým

kmitaním, vďaka ktorému kefka vykoná viac

než 31 000 sterov za minútu. Naša

bezkonkurenčná sonická technológia plne

prevádza výkon z rukoväte až na koniec

kefkového nástavca. Sonické vibrácie vytárajú

dynamický pohyb kvapalín, pomocou ktorého

sa dostanú hlboko do medzizubných priestorov

a pozdĺž ďasien, vďaka čomu pri každom

použití dosiahnete dôkladné, no jemné

vyčistenie.

Ľahko nasaditeľné kefkové nástavce

Tento kefkový nástavec môžete jednoducho

nasadiť a zložiť z rukoväte kefky. Výsledkom je

bezpečné nasadenie a ľahká údržba a čistenie.

Nástavec je kompatibilný so všetkými

rukoväťami zubných kefiek Philips Sonicare

okrem modelov PowerUp Battery a Essence.

Lepší zdravotný stav ústnej dutiny

Tak ako všetky originálne kefkové nástavce

Philips Sonicare je aj tento kefkový nástavec

bezpečný pre vaše zuby a ďasná. Kvalita

každého kefkového nástavca bola testovaná,

aby sa zaručil jeho výkon aj odolnosť.

Štetiny s pripomenutím

Na prvý pohľad to možno nie je viditeľné, ale

štetiny na kefke strácajú svoju pevnosť a po

mesiacoch bežného používania sa postupne

opotrebujú. Naše modré štetiny s

pripomenutím vyblednú a zmenia sa na biele,

čím indikujú, že je najvyšší čas na výmenu. Na

dosiahnutie optimálnych výsledkov vymieňajte

svoj kefkový nástavec každé tri mesiace.
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Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 4 DiamondClean,

štandardná veľkosť

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací

systém

Vhodné pre tieto modely: HealthyWhite+, Rad

2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 3

series pre zdravšie ďasná, DiamondClean,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, for Kids (detské), HealthyWhite

Dizajn a povrchová úprava

Pevnosť štetín: Štandardná

Farba: Biela

Štetiny s pripomenutím: Modré štetiny, ktoré

vyblednú

Veľkosť: Štandardné

Prínosy pre zdravie

Zdravie ďasien: Pomáha zlepšiť zdravotný stav

ďasien

Odstraňovanie povlaku: Odstráni až 7 x viac

povlaku*

Bielenie: Belšie zuby už za jeden týždeň

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

* ako manuálna zubná kefka
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