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Schone tong, frisse adem
Doodt bacteriën die slechte adem veroorzaken

Klikken, spuiten, schoon. Onze baanbrekende TongueCare+-tongschraper en -

spray veranderen uw Philips Sonicare-tandenborstel direct in een krachtige

oplossing voor een frisse adem. Sonicare maakt uw tong schoon en zorgt voor

een langdurig frisse adem.

Onze geavanceerdste oplossing ooit voor een frisse adem

Drievoudige reiniging voor een frisse adem

240 MicroBristles voor een zachte, grondige reiniging

Doodt bacteriën die slechte adem veroorzaken

Reinig uw tong met Philips Sonicare

Een eenvoudige aanvulling op uw mondverzorgingsroutine

Van tandenborstel naar tongreiniger in slechts één klik
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Kenmerken

Drievoudig reinigen

Tot wel 80% van slechte adem is afkomstig van

geurproducerende bacteriën die zich diep in

het poreuze oppervlak van uw tong nestelen.

TongueCare+ combineert drie krachtige

componenten die samen een geavanceerde

oplossing bieden voor een frisse adem. De

innovatieve tongschraper, met 240

MicroBristles, volgt de contouren van de tong

om bacteriën onder de oppervlakte te

verwijderen die een slechte adem veroorzaken.

Speciaal samengestelde BreathRx-tongspray

doodt 99% van de bacteriën die een slechte

adem veroorzaken* en neutraliseert

achterblijvende geur. Sonicare sonische

technologie maakt korte metten met vuil met

31.000 bewegingen per minuut.

Opzetbare tongschraper

De TongueCare+ tongschraper, uitgerust met

240 rubberen MicroBristles, is speciaal

ontworpen voor het reinigen van het zachte en

poreuze oppervlak van uw tong. De flexibele

MicroBristles volgen de randen en groeven en

verwijderen zo opgehoopte bacteriën in

combinatie met de antibacteriële BreathRx-

tongspray. Dankzij de compacte vorm kunt u

comfortabel de hele tong reinigen.

BreathRx-tongspray

De unieke combinatie van ingrediënten in

onze Philips Sonicare BreathRx-tongspray

doodt klinisch bewezen bacteriën die een

slechte adem veroorzaken en neutraliseert

direct geuren. De speciale dikke formule

bedekt de tong en houdt deze gesmeerd voor

een zachte reiniging. De muntsmaak zorgt

ervoor dat uw mond weer fris en schoon voelt.

Gebruiksvriendelijk

TongueCare+ tongschrapers veranderen uw

Philips Sonicare-tandenborstel snel in een

sonische tongschraper. Elke tongschraper klikt

u eenvoudig op uw Philips Sonicare-handvat,

net zoals een normale opzetborstel. Deze

innovatieve tongschrapers zijn makkelijk te

gebruiken, te vervangen en te reinigen en zijn

geschikt voor alle Philips Sonicare-handvatten.

Zo kunt u eenvoudig het reinigen van uw tong

toevoegen aan uw dagelijkse

mondverzorgingsroutine. Het product is

geschikt voor alle Philips Sonicare-handvatten

behalve PowerUp Battery en Essence.

Sonisch vermogen

TongueCare+, de enige sonische tongschraper

van Philips Sonicare, verwijdert met elke

beweging bacteriën die een slechte adem

veroorzaken. 31.000 trillingen per minuut

maken korte metten met vuil op de tong,

verwijderen bacteriën die een slechte adem

veroorzaken en zorgen dat de antibacteriële

ingrediënten van de BreathRx-tongspray diep

binnendringen. Dankzij onze Philips Sonicare-

technologie voelt uw tong schoner en blijft uw

adem langer fris.
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Specificaties

Meegeleverde artikelen

Antibacteriële tongspray: 60 ml

Tongschraper: 1

Ingrediënten

Antibacteriële tongspray: 0,09% CPC, Zytex

Houdbaarheid

Na openen: 6 maanden

Houdbaarheid: 36 maanden
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