
 

Aloituspakkaus kielen
puhdistamiseen

TongueCare+

 

1 kieliharja

1 kielisuihke

 

HX8071/10

Puhdas kieli, raikas hengitys
Tappaa pahanhajuista hengitystä aiheuttavia bakteereja

Napsauta kiinni. Suihkuta. Puhdista. TongueCare+-kieliharja ja -suihke muuntavat

Philips Sonicare -hammasharjan hetkessä tehokkaaksi suunraikastajaksi. Kielesi

saa Sonicare-puhdistuksen ja sinä pitkäkestoisesti raikkaan hengityksen.

Edistynein raikkaan hengityksen ratkaisumme

Kolmitehoinen ase pahanhajuista hengitystä vastaan

240 mikroharjasta takaa hellävaraisen syväpuhdistuksen

Tappaa pahanhajuista hengitystä aiheuttavia bakteereja

Philips Sonicare -kielenpuhdistus

Helppo lisäys päivittäiseen suunhoitoon

Hammasharjasta kielenpuhdistajaksi yhdellä napsautuksella
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Kohokohdat

Kolmitehoinen puhdistus

Jopa 80 % pahanhajuisesta hengityksestä

johtuu hajua aiheuttavista bakteereista, joita

kerääntyy syvälle kielen huokoiseen pintaan.

TongueCare+ on kolmen tehokkaan osatekijän

yhdistelmä ja edistyksellinen raikkaan

hengityksen takaava ratkaisu. Innovatiivinen

kieliharja, jossa on 240 mikroharjasta,

mukautuu kielen muotoihin ja puhdistaa

pahanhajuista hengitystä aiheuttavat bakteerit

myös pintaa syvemmältä. BreathRx-

kielisuihkeen erityinen koostumus tappaa 99

% pahanhajuista hengitystä* aiheuttavista

bakteereista ja neutraloi suussa sitkeästi

viipyviä hajuja. Sonicare sonic -tekniikka

rikkoo ja poistaa kielen pinnan katteen, sillä

tekniikka mahdollistaa 31 000 harjaavaa

liikettä minuutissa.

Vaihdettava kieliharjapää

TongueCare+-kieliharjassa on 240

mikroharjasta, jotka puhdistavat kielen

pehmeän ja huokoisen pinnan. Joustavat

mikroharjakset myötäilevät hammasharjanteita

ja hampaiden pinnan uurteita, puhdistavat ne

hellävaraisesti, poistavat bakteerikertymiä ja

ohjaavat ei-toivottuja bakteereja tappavan

BreathRx-kielisuihkeen syvemmälle.

Kompaktin muotoisen harjan ansiosta koko

kielen puhdistaminen on helppoa.

BreathRx-kielisuihke

Philips Sonicare BreathRx -kielisuihkeen

ainutlaatuinen ainesosien yhdistelmä tappaa

tutkitusti tehokkaasti pahanhajuista hengitystä

aiheuttavia bakteereja ja neutraloi

pahanhajuisen hengityksen hetkessä.

Koostumukseltaan tiivis suihke peittää kielen

pinnan, puhdistaa hellävaraisesti ja pitää suun

kosteutettuna. Viileä mintun maku jättää suun

raikkaan ja puhtaan tuntuiseksi.

Helppokäyttöinen

TongueCare+-kieliharja muuntaa Philips

Sonicare -hammasharjan hetkessä sonic-

tekniikkaa hyödyntäväksi kielenpuhdistajaksi.

Kieliharja napsautetaan kiinni Philips Sonicare

-hammasharjarunkoon, kuten tavallinen

harjaspää. Helppokäyttöiset ja helposti

vaihdettavat ja puhdistettavat kieliharjat ovat

innovatiivisia ja sopivat kaikkiin Philips

Sonicare -hammasharjoihin, joihin harjaosat

kiinnitetään napsauttamalla. Ei siis voisi olla

helpompaa ottaa kielen puhdistus osaksi

päivittäistä suuhygienian hoitoa. Kieliharja

sopii kaikkiin Philips Sonicare -

hammasharjoihin paitsi PowerUp Battery- ja

Essence-malleihin.

Sonic-tekniikka

TongueCare+ on ainoa kielenpuhdistin, joka

hyödyntää Philips Sonicare -tekniikkaa ja

poistaa pahanhajuista hengitystä aiheuttavat

bakteerit jokaisella harjanvedolla. 31 000

värähtelyliikettä minuutissa rikkovat kielen

pinnalle muodostuneen katteen, poistavat

pahanhajuista hengitystä aiheuttavat bakteerit

ja ohjaavat BreathRx-kielisuihkeen bakteereja

tappavat ainesosat syvemmälle. Philips

Sonicare -tekniikan ansiosta kielesi tuntuu

puhtaammalta ja hengityksesi pysyy raikkaana

pitempään.
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Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Antibakteerinen kielisuihke: 2 oz

Kieliharja: 1

Ainekset

Antibakteerinen kielisuihke: 0,09 % CPC,

Zytex

Säilyvyys

Avaamisen jälkeen: 6 kk

Varastointiaika: 36 kuukautta
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