
Zestaw ze sprayem i
główką TongueCare+

TongueCare+

 
1 wymienna główka do
czyszczenia języka

1 spray do języka

Parowanie w programie
BrushSync

 
HX8071/33

Czysty język to świeży oddech
Philips Sonicare: rozwiązanie dla czystego języka

Wymień główkę. Użyj sprayu. Czyść. Nasze przełomowe, inteligentne rozwiązanie

TongueCare+ to połączenie aerozolu i szczoteczki do języka, które umożliwia

natychmiastowe przekształcenie szczoteczki do zębów Philips Sonicare w

skuteczne rozwiązanie zapewniające świeży oddech. Zapewnij sobie najwyższą

czystość i długotrwałą świeżość oddechu.

Proste i skuteczne uzupełnienie higieny jamy ustnej

Natychmiast zabija bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i neutralizuje

nieświeży oddech

Montaż główki do czyszczenia języka do szczoteczki za jednym przyciśnięciem.

Łatwe docieranie do trudno dostępnych miejsc na języku

Innowacyjna technologia

Automatycznie łączy się z rączką szczoteczki do zębów

240 mikrowłosków zapewnia delikatne i głębokie oczyszczanie

Philips Sonicare dla czystego języka
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Zalety

Spray do języka BreathRx

Gazy VSC nie mają żadnych szans z naszym

sprayem do języka BreathRx, który

natychmiast zabija bakterie powodujące

nieprzyjemny zapach i neutralizuje nieświeży

oddech, co zostało potwierdzone klinicznie.

Specjalny środek pokrywa język i nawilża go,

pozwalając na niezwykle delikatne

czyszczenie za pomocą szczoteczki do języka

TongueCare+. Smak mięty zapewnia uczucie

świeżości i czystości w ustach.

Łatwy montaż

Końcówka do czyszczenia języka TongueCare+

pozwala szybko zmienić szczoteczkę do zębów

Philips Sonicare w zaawansowane urządzenie

do kompleksowej higieny jamy ustnej,

ponieważ wykorzystuje technologię soniczną

nawet do czyszczenia języka. Główkę do

czyszczenia języka zakładamy na rączkę

szczoteczki Philips Sonicare tak jak zwykłą

główkę szczoteczki. Nasze główki do języka są

wymienne, łatwe w użyciu i czyszczeniu oraz

pasują do wszystkich szczoteczek Philips

Sonicare. Montuje się je za jednym

przyciśnięciem, zatem dodanie tego elementu

w codziennej pielęgnacji jamy ustnej jest

wyjątkowo proste.

Spraw, że Twój język będzie wyjątkowo

czysty

Aby język był naprawdę czysty, musisz dotrzeć

do każdego miejsca. Dzięki ergonomicznemu

kształtowi szczoteczka do języka TongueCare+

pozwala osiągnąć to w prosty sposób. Jej mała

i elastyczna główka ułatwia usuwanie

powodujących nieprzyjemny zapach bakterii

ze wszystkich zakamarków.

Inteligentny tryb doboru programu

Nasza inteligentna główka TongueCare+ ma

wbudowany microchip, który komunikuje się z

rączką szczoteczki do zębów. Po założeniu

rączka automatycznie rozpoznaje rodzaj

końcówki i wybiera odpowiedni tryb oraz

poziom intensywności, aby zoptymalizować

efekty czyszczenia języka. Aby czyścić,

wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Mikrowłoski

240 gumowych mikrowłosków szczoteczki do

języka TongueCare+ skutecznie czyści miękką

i porowatą powierzchnię języka. Elastyczne

mikrowłoski dopasowują się i delikatnie

oczyszczają nierówności, aby usunąć

nagromadzone bakterie, oraz pozwalają

dotrzeć głębiej sprayowi do języka Philips

Sonicare BreathRx. Kompaktowa konstrukcja

końcówki pozwala wygodnie oczyścić cały

język.

Technologia soniczna

TongueCare+ jest jedynym przyrządem do

czyszczenia języka o mocy Philips Sonicare,

dzięki czemu przy każdym ruchu szczoteczki

usuwa powodujące nieprzyjemny zapach

bakterie. 31 tys. ruchów na minutę rozbija

resztki na języku, usuwa powodujące

nieprzyjemny zapach bakterie i pozwala

docierać głębiej eliminującemu bakterie

sprayowi do języka Philips Sonicare BreathRx.

Język będzie czystszy, a oddech dłużej świeży.
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Dane techniczne

Elementy zestawu

Główki szczoteczki: 1 główka do czyszczenia

języka TongueCare+

Antybakteryjny spray do języka: 60 ml

Zgodność

Parowanie w programie BrushSync

Innowacyjny system: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+,

PowerUp

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny

Skład

Skład sprayu do języka: Aqua, Propylene

Glycerol, Aroma, Zinc Gluconate,

Cetylpyridinium Chloride, Eucalyptus,

Citriodora Oil, Limonene, Cl42090, PEG-12

Dimethicone, PEG-40 Hydrogenated Castor

Oil, Thymol, Sodium Saccharin

Data ważności

Po otwarciu: 6 miesięcy

Czas przechowywania sprayu do języka: 36

miesięcy

Materiał

Elastomer: Bez lateksu
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