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Ren tunge, frisk pust
En Philips Sonicare-rengjøring av tungen
Klikk på plass. Spray. Rengjør. Den smarte, banebrytende TongueCare+-tungebørsten og
sprayen forvandler Philips Sonicare-tannbørsten til en kraftig løsning for frisk pust på et
øyeblikk. Tungen din får en Sonicare-rengjøring. Du får langvarig frisk pust.
En enkel del av den daglige tannhygienerutinen din
• Dreper bakterier som gir dårlig ånde, og nøytraliserer lukt umiddelbart
• Fra tannbørste til tungerengjører med bare ett klikk
• Enkelt å nå alle deler av tungen
Nyskapende teknologi
• Pares automatisk med tannbørstehåndtaket
• 240 mikrobuster for skånsom og grundig rengjøring
• En Philips Sonicare-rengjøring av tungen

HX8071/33

TongueCare+-spraysett

Én tungebørste Én tungespray, Paring i BrushSync-modus

Høydepunkter
BreathRx-tungespray

Spesifikasjoner
Paring i smartmodus

Deler som medfølger

• Børstehoder: 1 TongueCare+-tungebørste
• Antibakteriell tungespray: 2 oz (ca. 59 ml)

Kompatibilitet

Stinkende VSC-gasser er ingen match for vår
BreathRx-tungespray som er bevist å drepe
bakterier som forårsaker lukt, og nøytralisere dårlig
ånde umiddelbart. Den spesielle formelen legger seg
på tungen for å gi en skånsom rengjøringsopplevelse
med TongueCare+-tungebørsten. Myntesmaken
gjør at munnen føles frisk og ren etter rengjøringen.

Den smarte TongueCare+-tungebørsten har en
mikrobrikke inni som kommuniserer med
tannbørstehåndtaket. Så når du klikker den på,
gjenkjenner håndtaket den automatisk og velger
riktig modus og intensitetsnivå for å optimalisere
tungerengjøringen. Alt du trenger å gjøre er å trykke
på av/på-knappen.

Klikkes enkelt på plass

Mikrobuster

• Paring i BrushSync-modus
• Børstehodesystem: Klikkes på plass
• Passer til disse modellene: Plakk-kontroll i 2-serien,
Plakk-forsvar i 2-serien, Sunt tannkjøtt i 3-serien,
DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,
Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare
Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp

Design og utseende
• Farge: Svart

Ingredienser

• Ingredienser i tungespray: Aqua, propylenglyserol,
Aroma, sinkglukonat, Cetylpyridiniumklor,
Eukalyptus, citriodoraolje, Limonen, Cl42090,
PEG-12 dimetikon, PEG-40 hydrert hjulolje,
Tymol, natriumsakkarin

Utløper etter

• Når åpnet: Seks måneder
• Holdbarhetstid for tungespray: 36 måneder

Materiale

• Elastomer: Uten lateks
•

TongueCare+-tungebørsten forvandler raskt Philips
Sonicare-tannbørsten til en sonisk tungerengjører.
Tungebørstene klikkes på plass på Philips Sonicaretannbørstehåndtaket, akkurat som et vanlig
børstehode. Disse nyskapende tungebørstene er
kompatible med nesten alle Philips Sonicaretannbørstehåndtak, og de er enkle å bruke, bytte ut
og rengjøre, slik at du enkelt kan legge til
tungerengjøring til den daglige tannpussen din.
Tungebørsten passer til alle Philips Sonicaretannbørstehåndtak unntatt: PowerUp Battery og
Essence.

Med 240 gummibuster er TongueCare+tungebørsten spesielt utformet til å rengjøre den
myke og svampaktige overflaten på tungen. Den
fleksible konturen til mikrobustene rengjør
skånsomt i porene og fjerner oppsamlede bakterier,
samtidig som at den påfører Philips Sonicare
BreathRx-tungesprayen som dreper bakterier. Den
kompakte formen gjør at du enkelt kan rengjøre hele
tungen.

Sonisk teknologi

Få tungen virkelig ren

For å kunne rengjøre tungen ordentlig må du komme
til overalt. Takket være den ergonomiske formen
kommer du til overalt med TongueCare+tungebørsten på en komfortabel måte. Den lille og
fleksible hodet gjør det enkelt å fjerne bakterier som
gir dårlig åndre fra alle kriker og kroker.

TongueCare+ er den eneste tungebørsten med
Philips Sonicare-kraft som fjerner bakterier som gir
dårlig ånde, med hvert strøk. 31 000 vibrasjoner i
minuttet bryter opp tungeavfall, river bort bakterier
som gir dårlig ånde, og påfører de bakteriedrepende
ingrediensene i Philips Sonicare BreathRxtungesprayen dypere. Tungen din vil føles renere, og
pusten holder seg frisk lenger.
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