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Ren tunga, fräsch andedräkt
Philips Sonicare-rengöring för tungan

Klicka. Spraya. Rengör. Vår banbrytande smarta 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.

Ett enkelt tillägg i dina tandvårdsvanor

Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt och neutraliserar lukter direkt

Från tandborste till tungskrapa med ett enda klick

Nå enkelt tungans alla delar

Innovativ teknik

Paras automatiskt ihop med tandborstskaftet

240 MicroBristles för en skonsam djuprengöring

Philips Sonicare-rengöring för tungan
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Funktioner

BreathRx-tungspray

Illaluktande gasformiga svavelföreningar är

ingen match för vår BreathRx-tungspray som

bevisat dödar bakterier som orsakar dålig

andedräkt och neutraliserar lukter direkt. Den

specialutvecklade formeln täcker tungan och

håller den insmord för en skonsam rengöring

med tungborsten TongueCare+. Den svala

mintsmaken gör att munnen känns fräsch och

ren.

Enkel att klicka på

Tungborsten TongueCare+ förvandlar snabbt

din Philips Sonicare-tandborste till en

tungskrapa med sonisk effekt. Tungborsten

klickas fast på Philips Sonicare-

tandborstskaftet, precis som ett vanligt

borsthuvud. Det är enkelt att använda, byta och

rengöra dessa innovativa tungborstar som är

kompatibla med alla Philips Sonicare-

tandborstskaft med klickfäste. Så det kan inte

bli enklare att lägga till tungrengöring till din

dagliga tandvårdsrutin. Den passar för alla

Philips Sonicare-tandborstskaft utom PowerUp

Battery och Essence.

Gör tungan riktigt ren

För att få tungan riktig ren behöver du kunna

komma åt överallt. Det gör du bekvämt tack

vare den ergonomiska formen på

TongueCare+tungborsten. Det lilla och flexibla

huvudet gör det lätt att ta bort bakterier som

orsakar dålig andedräkt i alla skrymslen och

vrår.

Smart mode-parning

Vår smarta tungborste TongueCare+ har ett

mikrochip inuti som kommunicerar med

tandborstens skaft. Så när du klickar på den

känner skaftet automatiskt igen den och väljer

lämpligt läge och intensitetsnivå för att

optimera tungrengöringen. Allt du behöver göra

är att trycka på strömknappen.

MicroBristles

Med 240 MicroBristles i gummi är tungborsten

TongueCare+ 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 tungsprayen Philips Sonicare

BreathRx att tränga ner djupare. Den kompakta

formen gör att du bekvämt kan rengöra hela

tungan.

Sonisk teknologi

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 tungsprayen

Philips Sonicare BreathRx-att tränga ner

djupare. Tungan känns renare och andedräkten

håller sig fräsch längre.



TongueCare+, spraysats HX8071/33

Specifikationer

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 1 TongueCare+ tungborste

Antibakteriell tungspray: 2 oz

Kompatibilitet

BrushSync-lägesihopparning

Borsthuvudsystem: Klickfäste

Lämpligt för dessa modeller: 2-serien för

plackkontroll, 2-serien för plackförsvar, 3-serien

för friskt tandkött, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp

Design och finish

Färg: Svart

Ingredienser

Ingredienser i tungspray: Aqua,

propylenglycerol, Arom, zinkglukonat,

Cetylpyridklorid, Eucalyptus, citriodoraolja,

Limonen, CL42090, PEG-12 dimetikon, PEG-

40 hydrerad ricinolja, Tymol, natriumsackarin

Bäst före

Öppnad: 6 månader

Tungspray, hållbarhet: 36 månader

Material

Elast: Latexfri

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑07‑23

Version: 9.0.1

EAN: 08 71010 38392 48

www.philips.com

http://www.philips.com/

