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HealthyWhite

 

3 lägen

Två borsthuvuden

 

HX6782

Vita, hälsosammare tänder
Alla älskar ett brett vitt leende. Låt tändernas naturliga vithet skina. HealthyWhite

bevisat ta bort vanliga fläckar på bara två veckor, med regelbunden användning av

Clean & White-läget.

Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning

Ger bevisat bättre munhälsa

Naturligt vitare tänder med patenterad sonic-teknik

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Ger dig en anpassad rengöringsupplevelse

Easy-start-program – så att du acklimatiserar dig till Sonicare-upplevelsen

Rengörings- och vitläget (Clean and White): bevisat effektivt mot fläckar

Rengöringsläget (Clean): Standardläge för 2 minuter överlägsen rengöring

Läget för skonsam borstning: Skonsam rengöring av tänder och tandkött

ger en överlägsen rengöring

Dynamisk rengöring för in vätska mellan tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna



Laddningsbar sonisk tandborste HX6782/02

Funktioner

Patenterad sonisk teknik

Sonicares unika dynamisk rengöring når

försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna

och längs tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals

Unik vinklad borsthuvudshals gör det enklare

att nå de bakre tänderna och ta bort plack i

svåråtkomliga områden.

Naturligt vitare tänder

Dynamisk rengöring och större kontaktyta med

varje tand har bevisats effektivt för att avlägsna

fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

Säkert och skonsamt

Du kan utan problem använda din elektriska

Sonicare-tandborste från Philips på:

tandställning (borsthuvudet slits snabbare när

det används på tandställning), lagningar

(fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala

fickor.

Smartimer

2-minuterstimern hjälper dig att följa den

borstningstid som tandspecialisterna

rekommenderar

Quadpacer

Timer med 30-sekundersintervall anger när du

är klar med varje fjärdedel av munnen ger en

mer konsekvent rengöring i hela munnen

Easy-start-program

Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första

borstningstillfällena så att du kan anpassa dig

till den elektriska Philips Sonicare-tandborsten

Rengörings- och vitläget (Clean and White)

Två minuter i Clean-läge med ytterligare 30

sekunder i White-läge för att fokusera på de

synliga framtänderna. Tar bort fläckar som

kaffe, te, tobak och rödvin. Bleker tänder två

steg med bara två veckors regelbunden

användning av rengörings- och v

Rengöringsläget (Clean)

Rengöringsläget (Clean): Standardläge för 2

minuter överlägsen rengöring

Skonsam rengöring av tänder och tandkött

Läget för skonsam borstning (Sensitive):

Skonsam men noggrann rengöring av känsligt

tandkött
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