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Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
* v porovnání s manuálním kartáčkem

Zajistí efektivní odstranění zubního plaku a péči o dásně, což napomůže prevenci

a omezení počátečních projevů onemocnění dásní. Současně můžete zažít

nejpříjemnější způsob čištění zubů.

Zlepšuje zdraví dásní lépe než manuální zubní kartáček

Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění

tekutiny do mezizubních prostor

Odstraní až 6x více zubního plaku podél linie dásní

V případě zánětu sliznice dásní předčí manuální zubní kartáček

Pomáhá následovat doporučení zubních lékařů

Funkce Smartimer pomáhá dodržet doporučenou dobu čištění

Funkce Quadpacer napomáhá důkladnému vyčištění

Nabízí čištění podle vašich potřeb

Tři nastavení intenzity pro jemný zážitek z čištění zubů

Doporučují zubní lékaři a dentální hygienistky po celém světě.

Je dokázáno, že zlepšuje zdraví dásní třemi způsoby

Bezpečný na ortodontické pomůcky, korunky a fazety
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Přednosti

Zlepšuje zdraví dásní třemi způsoby

Klinické testy dokázaly, že zlepšuje zdraví

dásní třemi způsoby: snižuje zarudnutí, otoky a

krvácení (místní)

Prevence a snížení výskytu zánětu dásní

Díky dokonalému odstranění zubního plaku

podél linie dásní může tento zubní kartáček za

pouhé dva týdny napomoci potlačení zánětu

sliznice dásní až o 100 % lépe než manuální

kartáček.

Tři nastavení intenzity

Díky třem nastavením intenzity s možností

přizpůsobení (nízká, střední a vysoká) si

můžete vybrat tu pravou úroveň výkonu a

zajistit tak pohodlné čištění podél linie dásní.

Po 1,5 vteřinách čištění budete muset dvojím

stisknutím tlačítka přepnout režim. Jedním

stisknutím čištění pozastavíte a druhým

přepnete.

Až 6x lepší odstranění zubního plaku

Odstraní až 6x více plaku podél linie dásní než

manuální kartáček.

Sonická technologie

Naše sonická technologie zajišťuje jedinečné

dynamické čištění, při kterém se tekutina

dostane hlouběji mezi zuby a podél linie

dásní. Čištění je tak důkladné a zároveň velmi

jemné.

Bezpečný a šetrný

Jemný pohyb tohoto elektrického zubního

kartáčku Philips Sonicare je bezpečný pro

ošetřené oblasti zubů, a to včetně

ortodontických pomůcek, implantátů a fazet.

Můžete tedy čistit naprosto bez obav.

Funkce Smartimer

Tento elektrický zubní kartáček Philips Sonicare

je vybaven speciální funkcí Smartimer, která

vám pomůže dodržet dobu čištění dvě minuty

doporučovanou zubními lékaři.

Funkce Quadpacer

Jeho součástí je intervalový časovač

Quadpacer, který napomůže důkladnému

vyčištění celé ústní dutiny. Zubní kartáček

každých 30 sekund vydá signál, což znamená,

že je čas přejít na další část zubů.
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Specifikace

Režimy

Clean: Pro každodenní kvalitní čištění

3 intenzity: Nízká, Střední, Vysoká

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 1 Řada 3 Series - péče o dásně

Kartáčkové hlavice: 1 ProResults - péče o

dásně

Nabíječka: 1

Design a provedení

Barva: Modrozelená

Výkon čištění

Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 6x více plaku*

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní

Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Snadné použití

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

3 týdny**

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* než manuální kartáček

* *založeno na dvou periodách dvouminutového čištění

v režimu Clean
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