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HealthyWhite

 

3 harjaustilaa

2 harjaspäätä

 

HX6782

Valkoisemmat, terveemmät

hampaat
Kaikki haluavat kauniin hymyn. Anna hampaidesi luonnollisen valkoisuuden näkyä.

HealthyWhite poistaa todistetusti yleiset tahrat jo kahdessa viikossa, kun Clean &

White -puhdistustilaa käytetään säännöllisesti.

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi

Itse muokattava puhdistuskokemus

Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön

Clean & White -toiminto: poistaa tahroja todistetusti

Clean-tila: 2 minuutin perustila perusteelliseen puhdistamiseen

Sensitive-tila: hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

Tehokas puhdistus

Dynaaminen puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin
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Kohokohdat

Patentoitu sonic-tekniikka

Sonicaren ainutlaatuinen dynaaminen toiminta

puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti

hammasvälit ja ienrajan.

Viisto harjaspään kaula

Ainutlaatuinen viisto harjaspään kaula

helpottaa taaimpienkin hampaiden

puhdistusta ja plakin poistamista myös

hankalista paikoista.

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat

Dynaaminen puhdistustekniikka ja suora,

entistä laajempi kosketus jokaiseen

hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja

pitää hampaat valkoisina.

Turvallinen ja hellävarainen

Philips Sonicare -sähköhammasharja on

turvallinen. Voit harjata sillä hammasrautoja

(harjaspäät kuluvat nopeammin

hammasrautoja puhdistettaessa), korjattuja

hampaita (paikat, kruunut, pinnoitukset) ja

ientaskuja.

Smartimer

2 minuutin ajastin kannustaa

hammaslääkärien suosittelemaan kahden

minuutin harjausaikaan

Quadpacer

30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin

suun jokainen neljännes on harjattu ja

kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on

johdonmukaisempi harjaus

Easy-start-ohjelma

Philips Sonicare -sähköhammasharjan teho

lisääntyy vähitellen ensimmäisten 14

käyttökerran aikana.

Clean & White -toiminto

2 minuutin puhdistus- ja 30 sekunnin

valkaisutila, jossa keskitytään etuhampaisiin.

Poistaa tavallisimmat, esimerkiksi kahvin,

teen, tupakan ja punaviinin aiheuttamat tahrat.

Valkaisee hampaita 2 sävyn verran jo 2

viikossa, kun Clean & White -puhdistustilaa

käytetään säännöllisesti.

Clean-tila

Clean-tila: 2 minuutin perustila perusteelliseen

puhdistamiseen

Hellävarainen hampaiden ja ikenien

puhdistus

Sensitive-tila: hellävarainen mutta tehokas

aristavien ikenien puhdistus
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