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Hvidere og sundere tænder
Den ultimative tandbørste til hvidere tænder

Healthy White er den perfekte eltandbørste til dig, som ønsker hvidere tænder.

Vores soniske teknologi i kombination med diamantformede børstestrå polerer

effektivt misfarvede tænder. Healthy White polerer pletter og misfarvninger på

tænderne bort allerede efter 2 ugers brug. Desuden har Healthy White Plus

forskellige programmer og intensitetsniveauer, som gør, at du kan skræddersy

tandbørstningen til dine behov.

Giver en fremragende tandbørstning

Sonicares teknologi – rent, også mellem tænderne

Fjerner op til 2x mere plak end en manuel tandbørste

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Philips Sonicare-tandbørsten hjælper dig med at få hvidere tænder

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning

Giver en brugerdefineret børsteoplevelse

Easy-start-program, så du kan vænne dig til Sonicare

Clean and White-indstilling: klinisk dokumenteret fjernelse af misfarvninger
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Vigtigste nyheder

Sonisk teknologi

Sonicare-teknologien, som vi bruger i alle

vores eltandbørster, er inspireret af tandplejen.

Philips har forsket i og udviklet produkter til

mundpleje i mere end 20 år. Vi er det hurtigst

voksende eltandbørstemærke og har 25

millioner tilfredse Sonicare-brugere verden

over. Det unikke ved Sonicares teknologi er, at

den når helt ind mellem tænderne og ind

under tandkødskanten. De højfrekvente,

glidende bevægelser presser vand og

tandpasta ind mellem tænderne, hvilket på én

gang giver en effektiv og skånsom rengøring.

Smarttimer

2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-

tandbørste sikrer den børstetid, som

tandlægerne anbefaler

Quadpacer

30-sekunders intervaltimer indikerer, når du har

fuldført hver mundens fire afsnit og signalerer,

at det er tid til at gå videre til næste område,

hvilket resulterer i mere ensartet rensning af

hele munden

Easy-start-program

Øg langsomt styrken i løbet af de første 14

ganges brug for at vænne dig til brugen af den

elektriske Philips Sonicare-tandbørste

Clean and White-indstillingen

2 minutters Clean-indstilling med yderligere

30 sekunders White-indstilling til ekstra fokus

på de synlige fortænder. Fjerner hverdagens

misfarvninger som f.eks. kaffe, te, tobak og

rødvin. Tænderne bliver 2 nuancer hvidere på

blot 2 uger.*

Hjælper dig med at få hvidere tænder

Kun to ud af ti mennesker i Norden bruger i

dag eltandbørste. Det forstår vi ikke. Særligt når

tandlæger og tandlægeforeningen anbefaler

brug af eltandbørste frem for almindelig

tandbørste. Med Sonicares eltandbørste får du

flere børstebevægelser pr. minut, end hvad du

får med din manuelle tandbørste på en måned.

Healthy White er den perfekte eltandbørste til

dig, der ønsker, at dine tænder skal forblive

hvide, men som også ønsker forskellige

funktioner at vælge imellem i din eltandbørste.

Den har 2 rengøringsprogrammer:

(Clean/Whitening). Rengøringsprogrammet

"Whitening" fjerner effektivt pletter på

tænderne fra kaffe, te og vin. "Clean" er et

standardprogram, hvis du vil fokusere på

effektiv fjernelse af plak.

Fjerner op til 2 gange mere plak

Munden er "døren" til resten af kroppen, og en

god mundhygiejne gavner ikke kun munden og

tænderne, men hele kroppen og dermed vores

almene velbefindende. Ud over at få hvidere

tænder og en friskere ånde, er der også en

dokumenteret sammenhæng mellem

utilstrækkelig mundhygiejne og nogle af de

mest almindelige hjerte-kar-sygdomme.

Patenteret sonisk teknologi fjerner op til 2x

mere plak end en manuel tandbørste.
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Clean & White: 2 min. Clean + 30 sek. White

Medfølgende dele

Håndtag: 1 HealthyWhite

Børstehoveder: 1 ProResults standard

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Grøn

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Performance: Fjerner op til 90 % pletter*

Sundhedsmæssige fordele: Hjælper med at

sikre sundt tandkød

Hvidere tænder: Giver hvidere tænder med op

til to nuancer

Timer: Quadpacer og Smartimer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 3 uger**

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design,

Gummigreb til nem håndtering

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel

tandbørste

* *baseret på to perioder af to-minutters børstetid om

dagen, i rensningstilstand
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