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Dentes mais brancos e mais saudáveis
A excelente escova de dente para dentes mais brancos

Todos gostam de um sorriso branco e brilhante. Deixe o branco natural dos seus

dentes brilhar. A escova de dente elétrica Sonicare HealthyWhite remove,

comprovadamente, manchas diárias em apenas duas semanas, com o uso

regular do modo Clean & White.

Comprovado que aprimora a saúde bucal

Dentes naturalmente mais brancos com a tecnologia sônica patenteada

Segurança e suavidade clinicamente comprovadas

Fornece limpeza superior

A ação de limpeza dinâmica faz com que o fluído de saliva e pasta passem

livremente entre os dentes, garantindo limpeza interdental.

Pescoço da cabeça de escovação em ângulo para alcançar melhor os dentes do

fundo

Oferece uma experiência de escovação personalizada

Modo Clean and White: remoção comprovada de manchas

Modo Clean: modo padrão de 2 minutos

Modo Sensitive: limpeza delicada dos dentes e gengivas

Programa Easy-start para adaptação à experiência Sonicare

Ajuda você a seguir recomendações de dentistas

O temporizador de dois minutos assegura o tempo de escovação recomendado

O cronômetro de intervalo Quadpacer incentiva a escovação completa
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Destaques

Dentes mais brancos naturalmente

A ação de limpeza dinâmica desta escova de

dentes e o contato mais amplo com cada

dente removem manchas diárias, mantendo

seus dentes naturalmente mais brancos.

Modo Clean and White

2 minutos no modo Clean com 30 segundos

adicionais do modo White para focar em seus

dentes da frente. Remove manchas

superficiais, como café, chá, tabaco e vinho

tinto. Branqueia os dentes em 2 tons em

apenas 2 semanas.*

Modo Clean

Para limpeza diária excepcional. Ajuda a

manter os tratamentos de clareamento e

limpeza dental.

Limpeza delicada dos dentes e gengivas

Escova de dentes Philips Sonicare com Modo

Sensitive: limpeza delicada e completa para

gengivas sensíveis

Tecnologia Sonic

A ação dinâmica exclusiva da escova de

dentes Philips Sonicare alcança fundo entre os

dentes e ao longo da linha da gengiva de

forma delicada e eficaz.

Pescoço da cabeça de escovação em ângulo

O exclusivo pescoço da cabeça de escovação

em ângulo facilita o alcance dos dentes do

fundo, removendo a placa nas áreas de difícil

alcance.

Seguro e delicado

A escova de dentes elétrica Philips Sonicare é

segura para usar em aparelhos (as cabeças de

escovação desgastam mais cedo quando

usadas em aparelhos), restaurações dentais

(obturações, coroas, facetas) e bolsos

periodontais.

Programa Easy-start

Aumenta suavemente a potência nos primeiros

14 usos, facilitando a experiência de uso.

Smartimer

O temporizador de dois minutos da escova de

dentes elétrica Philips Sonicare assegura o

tempo de escovação recomendado pelos

dentistas

QuadPacer

O cronômetro de intervalo de 30 segundos

indica o tempo completo de escovação de

cada quadrante da boca e sinaliza quando

você deve continuar, resultando em uma

limpeza mais consistente por toda sua boca
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Especificações

Modos

Limpeza: Para uma limpeza diária excepcional

Clean & White: 2 minutos para limpar + 30

segundos para clarear

Sensitive: Limpeza delicada dos dentes e

gengivas

Itens inclusos

Alça: 1 HealthyWhite

Cabeças de escovação: 1 ProResults

Carregador: 1

Estojo de transporte: 1

Design e acabamento

Cor: Branco gelo

Alto desempenho de limpeza

Veloc.: Até 31.000 movimentos de escovação

por minuto

Desempenho: Remove até 90% das manchas*

Benefícios à saúde: Ajuda a melhorar a saúde

da gengiva

Benefícios do branqueamento: Branqueia os

dentes em até 2 tons

Timer: Smartimer e Quadpacer

Fácil de usar

Sistema de cabeça de escovação: Cabeças da

escova fáceis de encaixar

Tempo de escovação: Até 3 semanas**

Indicador de carga da bateria: A luz indica o

status da bateria

Alça: Design compacto e ergonômico, Corpo

ergonômico emborrachado para um fácil

manuseio

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tempo de operação (duração da bateria): Até

3 semanas**

Lig/Desl

Voltagem: Bivolt - 110 a 220V

Serviço

Garantia: Garantia limitada de 2 anos

* *com base em dois períodos de escovações de dois

minutos por dia, no modo Clean

* que uma escova de dentes manual
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