Perii pentru limbă
TongueCare+
Pachet de 2
Ataşare printr-un clic
Fără latex
Sincronizarea modurilor
BrushSync
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Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
Singurul dispozitiv de curăţat limba cu putere Sonicare
Transformă o periuţă de dinţi Philips Sonicare într-un dispozitiv pentru curăţat
limba cu putere sonică. Cu microperi special concepuţi, peria noastră pentru limbă
TongueCare+ îţi curăţă în profunzime limba arunci când este folosită cu un spray
pentru limbă Philip Sonicare BreathRx.
Încă un accesoriu uşor pentru rutina ta de igienă orală
De la periuţă de dinţi la dispozitiv de curăţat limba, printr-un singur clic
Accesează cu uşurinţă toate zonele limbii
Tehnologie inovatoare
Se sincronizează automat cu mânerul periuţei
240 de microperi pentru curăţare delicată şi profundă
Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
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Repere
Uşor de ataşat, printr-un clic

TongueCare+ te ajută să faci acest lucru într-un
mod confortabil. Capul mic şi ﬂexibil
facilitează eliminarea din toate colţişoarele a
bacteriilor care generează respiraţia urât
mirositoare.

protuberanţe şi şanţuri şi le curăţă delicat,
pentru a elimina bacteriile acumulate şi a spori
şi mai mult eﬁcienţa spray-ului antibacterian
pentru limbă Philips Sonicare BreathRx. Forma
compactă îţi permite să îţi cureţi confortabil
întreaga limbă.

Sincronizarea inteligentă a modurilor
Tehnologie Sonică

Peria pentru limbă TongueCare+ îţi transformă
rapid periuţa de dinţi Philips Sonicare într-un
dispozitiv de curăţat limba cu putere sonică.
Fiecare perie de curăţare a limbii se ataşează
printr-un clic pe mânerul periuţei de dinţi
Philips Sonicare, ca orice cap de periere. Uşor
de utilizat, înlocuit şi curăţat, aceste perii
inovatoare pentru limbă sunt compatibile cu
mânerele tuturor periuţelor de dinţi Philips
Sonicare cu ﬁxare printr-un clic, aşa că este
extrem de simplu să adaugi curăţarea limbii la
rutina ta zilnică de îngrijire orală. Se potriveşte
cu mânerele tuturor periuţelor de dinţi Philips
Sonicare, cu excepţia PowerUp Battery şi
Essence.

Peria noastră inteligentă pentru limbă
TongueCare+ dispune de un microcip integrat
care comunică cu mânerul periuţei de dinţi.
Aşadar, când o ataşezi, mânerul o recunoaşte
automat şi selectează modul şi nivelul de
intensitate adecvate pentru a optimiza
eﬁcienţa curăţării limbii. Nu trebuie decât să
apeşi butonul de pornire.
Microperi

Curăţă-ţi cu adevărat limba

Pentru a avea o limbă cu adevărat curată,
trebuie să poţi ajunge peste tot. Mulţumită
formei ergonomice, peria pentru limbă

Cu 240 de microperi din cauciuc, peria pentru
limbă TongueCare+ este special concepută
pentru a curăţa suprafaţa ﬁnă şi poroasă a
limbii. Microperii ﬂexibili se mulează perfect pe

TongueCare+ este singurul dispozitiv de
curăţare a limbii cu putere Philips Sonicare,
care elimină la ﬁecare mişcare bacteriile ce
cauzează respiraţie urât mirositoare. Cele
31.000 de vibraţii pe minut dizolvă reziduurile
de pe limbă, elimină bacteriile care generează
respiraţie urât mirositoare şi sporesc şi mai
mult eﬁcienţa spray-ului antibacterian pentru
limbă Philips Sonicare BreathRx. Vei simţi
limba mai curată, iar respiraţia se va menţine
proaspătă mai mult timp.
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Speciﬁcaţii
Articole incluse
Capete de periere: 2 perii pentru limbă
TongueCare+
Compatibilitate
Sistem capete de periere: Ataşare printr-un
clic
Adecvat pentru aceste modele: Seria 2 pentru

controlul plăcii bacteriene, Seria 2 pentru
controlul plăcii, Seria 3 pentru sănătatea
gingiilor, DiamondClean, DiamondClean
Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare,
FlexCare Platinum, FlexCare Platinum
Connected, FlexCare+, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp
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Design şi ﬁnisaj
Recunoaştere inteligentă a capului de periere
Culoare: Alb
Material
Elastomer: Fără latex

