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Schone tong, frisse adem
Reinig uw tong met Philips Sonicare

Klikken, spuiten, schoon. Onze baanbrekende slimme TongueCare+-tongreiniger

en tongspray veranderen uw Philips Sonicare-tandenborstel direct in een

krachtige oplossing voor een frisse adem. Uw tong krijgt een Sonicare-reiniging

wat zorgt voor een langdurig frisse adem

Een eenvoudige aanvulling op uw mondverzorgingsroutine

Doodt bacteriën die slechte adem veroorzaken en neutraliseert geurtjes direct

Van tandenborstel naar tongreiniger in slechts één klik

Bereik eenvoudig elk deel van uw tong

Innovatieve technologie

De tongreiniger koppelt automatisch met uw tandenborstel

240 MicroBristles voor een zachte, grondige reiniging

Reinig uw tong met Philips Sonicare
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Kenmerken

BreathRx-tongspray

Slechte adem is geen partij voor onze

BreathRx-tongspray. De spray doodt bacteriën

die slechte adem veroorzaken en neutraliseert

geurtjes direct. De speciale formule brengt een

laagje op uw tong aan en reinigt samen met

de TongueCare+-tongreiniger uw tong. De

muntsmaak zorgt voor een frisse en schone

mond.

Eenvoudig vast te klikken

TongueCare+-opzetborstel verandert uw

Philips Sonicare-tandenborstel snel in een

sonische tongreiniger. Elke tongreiniger klikt u

eenvoudig op uw Philips Sonicare-apparaat,

net zoals een normale opzetborstel. Deze

innovatieve tongreinigers zijn gemakkelijk te

gebruiken, te vervangen en te reinigen en zijn

geschikt voor de meeste Philips Sonicare-

apparaten. Zo kunt u eenvoudig het reinigen

van uw tong toevoegen aan uw dagelijkse

mondverzorgingsroutine. Het product is

geschikt voor alle Philips Sonicare-apparaten,

behalve voor de PowerUp Battery en de

Essence.

Reinigt uw tong écht grondig

Om uw tong echt goed te reinigen, moet u alle

plekken goed kunnen bereiken. Dankzij de

ergonomische vorm van de TongueCare+-

tongreiniger kunt u overal comfortabel bij. Met

het kleine en flexibele opzetstuk kunt u

eenvoudig op alle plekken de bacteriën

verwijderen die een slechte adem veroorzaken.

Smart-koppeling van poetsstanden

Onze slimme TongueCare+-tongreiniger heeft

een microchip die communiceert met het

handvat van de tandenborstel. Wanneer u de

tongreiniger op het handvat klikt, wordt de

tongreiniger automatisch herkend en worden

de juiste poetsstand en het juiste

intensiteitsniveau geselecteerd voor een

optimale reiniging van uw tong. U hoeft alleen

op de aan-uitknop te drukken.

Microbristles

De TongueCare+-tongreiniger bestaat uit 240

rubberen MicroBristles en reinigt specifiek het

zachte en poreuze oppervlak van uw tong. De

flexibele MicroBristles volgen randen en

groeven en verwijderen zo — in combinatie

met de antibacteriële Philips Sonicare

BreathRx-tongspray — opgehoopte bacteriën.

Dankzij de compacte vorm kunt u comfortabel

de hele tong reinigen.

Sonische technologie

TongueCare+ is de enige tongreiniger van met

de kracht van Philips Sonicare. Deze

tongreiniger verwijdert met elke beweging

bacteriën die een slechte adem veroorzaken.

31.000 trillingen per minuut maken een einde

aan aanslag op de tong, verwijderen bacteriën

die een slechte adem veroorzaken, en zorgen

dat de antibacteriële ingrediënten van de

Philips Sonicare BreathRx-tongspray diep

binnendringen. Uw tong voelt schoner aan en

uw adem blijft langer fris.
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Specificaties

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 1 TongueCare+-tongreiniger

Antibacteriële tongspray: 60 ml

Compatibiliteit

Smart-koppeling van poetsstanden

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen:

CleanCare+, PlaqueDefense, Gum Health,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+,

PowerUp

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Ingrediënten

Ingrediënten tongspray: Water, propyleen

glycerol, Aroma, zinkgluconaat,

Cetylpyridinium chloride, Eucalyptus,

citriodora-olie, Limoneen, Cl42090, PEG-12

dimethicon, PEG-40 gehydrogeneerde

castorolie, Thymol, natriumsaccharine

Houdbaarheid

Na openen: 6 maanden

Houdbaarheid tongspray: 36 maanden

Materiaal

Elastomeer: Latexvrij
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