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HX8071/33

Puhdas kieli, raikas hengitys
Philips Sonicare -kielenpuhdistus

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

Philips Sonicare -hammasharjan hetkessä tehokkaaksi suunraikastajaksi. Kielesi

saa Sonicare-puhdistuksen ja sinä pitkäkestoisesti raikkaan hengityksen.

Helppo lisäys päivittäiseen suunhoitoon

Tappaa tehokkaasti bakteereja ja neutraloi pahanhajuisen hengityksen hetkessä

Hammasharjasta kielenpuhdistajaksi yhdellä napsautuksella

Puhdistaa kielen helposti kaikkialta

Innovatiivinen tekniikka

Tunnistaa hammasharjan automaattisesti

240 mikroharjasta takaa hellävaraisen syväpuhdistuksen

Philips Sonicare -kielenpuhdistus



TongueCare+-suihkesarja HX8071/33

Kohokohdat

BreathRx-kielisuihke

BreathRx-kielisuihke tappaa tutkitusti

tehokkaasti pahanhajuista hengitystä

aiheuttavia bakteereja ja neutraloi

pahanhajuisen hengityksen hetkessä.

Koostumukseltaan ainutlaatuinen suihke

peittää kielen pinnan, puhdistaa

hellävaraisesti ja pitää suun kosteutettuna.

Viileä mintun maku jättää suun raikkaan ja

puhtaan tuntuiseksi. Käytä yhdessä

TongueCare+-kieliharjan kanssa.

Helppo kiinnittää

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.

Puhdista kielesi perusteellisesti

Jotta kielesi tulisi putipuhtaaksi, se pitäisi

saada puhdistettua kaikkialta. TongueCare+-

kieliharjan ergonomisen muotoilun ansiosta

tämä onnistuu miellyttävästi. Harjan pienellä

ja taipuisalla päällä on helppo poistaa

pahanhajuista hengitystä aiheuttavat bakteerit

joka kolosesta.

Älykäs tilanvalinta

Älykkään TongueCare+-kieliharjan mikrosiru

tunnistaa hammasharjasi ja valitsee

automaattisesti parhaiten sopivan

puhdistustilan ja -tehon. Sinun tarvitsee vain

painaa virtapainiketta.

Mikroharjakset

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

Philips Sonicare BreathRx -kielisuihkeen

syvemmälle. Kompaktin muotoisen harjan

ansiosta koko kielen puhdistaminen on

helppoa.

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 Philips Sonicare BreathRx -

kielisuihkeen bakteereja tappavat ainesosat

syvemmälle. Kielesi tuntuu puhtaammalta ja

hengityksesi pysyy raikkaana pitempään.
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Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 TongueCare+-kieliharja

Antibakteerinen kielisuihke: 2 oz

Yhteensopivuus

BrushSync-tilanvalinta

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

Sopii näihin malleihin: 2-sarja plakin

ehkäisyyn, 2-sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja

ikenien hyvinvointiin, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta

Ainekset

Kielisuihkeen ainesosat: Vesi,

propyleeniglyseroli, Aromit, sinkkiglukonaatti,

Setyylipyridiniumkloridi,

Sitruunaeukalyptusöljy, limoneeni, Cl42090,

PEG-12 dimetikoni, PEG-40 hydrattu risiiniöljy,

Tymoli, natriumsakariini

Säilyvyys

Avaamisen jälkeen: 6 kk

Kielisuihkeen varastointiaika: 36 kuukautta

Materiaali

Elastomeeri: Lateksiton
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