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Ren tunga, fräsch andedräkt
Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt

Klicka. Spraya. Rengör. Vår banbrytande TongueCare+-tungborste och -spray

förvandlar din Philips Sonicare-tandborste till en kraftfull lösning för fräsch

andedräkt på ett kick. Tungan får en Sonicare-rengöring. Du får varaktig fräsch

andedräkt.

Vår mest avancerade lösning för fräsch andedräkt hittills

En trestegsbehandling mot dålig andedräkt

240 MicroBristles för en skonsam djuprengöring

Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt

Philips Sonicare-rengöring för tungan

Ett enkelt tillägg i dina tandvårdsvanor

Från tandborste till tungskrapa med ett enda klick
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Funktioner

Trestegsrengöring

Upp till 80 % av dålig andedräkt kommer från

luktproducerande bakterier som samlas och

döljer sig i tungans porösa yta. TongueCare+

kombinerar tre kraftfulla komponenter som

tillsammans utgör en avancerad lösning för

fräsch andedräkt. Den innovativa tungborsten

med 240 MicroBristles formar sig efter tungan

för att ta bort bakterier under ytan som ger

dålig andedräkt. Den särskilt utformade

BreathRx-tungsprayen dödar 99 % av

bakterierna som orsakar dålig andedräkt* och

neutraliserar kvardröjande lukt. Sonicares

soniska teknologi tar bort smuts med 31 000

borsttag per minut.

Tungborste med klickfäste

Med 240 MicroBristles i gummi är

TongueCare+-tungborsten särskilt utformad för

att rengöra tungans mjuka och porösa yta.

Flexibla MicroBristles formar sig för en

skonsam rengöring i fåror, för att få bort

bakterieansamlingar och få den

bakteriedödande BreathRx-tungsprayen att

tränga ner djupare. Den kompakta formen gör

att du bekvämt kan rengöra hela tungan.

BreathRx-tungspray

Det är kliniskt bevisat att den unika

kombinationen av ingredienser i Philips

Sonicare BreathRx-tungspray dödar bakterier

som orsakar dålig andedräkt och neutraliserar

lukter direkt. Den speciella, tjocka

sammansättningen täcker tungan och håller

den insmord för en skonsam

rengöringsupplevelse. Den svala mintsmaken

gör att munnen känns fräsch och ren.

Lättanvänd

TongueCare+-tungborstarna förvandlar snabbt

din Philips Sonicare-tandborste till en

tungskrapa med sonisk effekt. Tungborsten

klickar fast på ditt Philips Sonicare-

tandborsthandtag, precis som ett vanligt

borsthuvud. Det är enkelt att använda, byta och

rengöra dessa innovativa tungborstar som är

kompatibla med alla Philips Sonicare-

tandborsthandtag med klickfäste. Så det kan

inte bli enklare att lägga till tungrengöring till

din dagliga tandvårdsrutin. Den passar för alla

Philips Sonicare-tandborsthandtag utom

PowerUp Battery och Essence.

Sonisk effekt

TongueCare+ är den enda tungskrapan med

Philips Sonicare-styrka som tar bort bakterier

som orsakar dålig andedräkt med varje

borsttag. 31 000 vibrationer per minut tar bort

smuts och bakterier som orsakar dålig

andedräkt på tungan och får de

bakteriedödande ingredienserna i BreathRx-

tungasprayen att tränga ner djupare. Tack vare

Philips Sonicare-tekniken känns tungan renare

och andedräkten håller sig fräsch längre.
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Specifikationer

Medföljande tillbehör

Antibakteriell tungspray: 2 oz

Tungborste: 1

Ingredienser

Antibakteriell tungspray: 0,09 % CPC, Zytex

Bäst före

Öppnad: 6 månader

Hållbarhet: 36 månader
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