
 

Tungskrapor med MicroBorst
och sonisk teknologi

TongueCare+

 
Motverkar dålig andedräkt

ClickOn-funktion, 2-pack

Tillbehör till en Sonicare-
tandborste

 

HX8072/80

Sonicare tungborste för fräsch och frisk

andedräkt

240 MicroBristles för en skonsam djuprengöring

Många har problem med dålig andedräkt. Man försöker ta bort den dåliga lukten i

munnen genom att borsta och använda munskölj, men om du har bakterier som

fastnat på tungan så räcker det inte, och efter ett par timmar börjar det lukta

ofräscht igen. Sonicares tungborste är speciellt utformad för att rengöra den mjuka

och porösa ytan av tungan och ta bort bakterier. Sonicares ToungeCare förhindrar

dålig andedräkt i upp till 8 timmar!

Ett enkelt tillägg i dina tandvårdsvanor

Nå enkelt tungans alla delar

Innovativ teknik

240 Microstrån för en skonsam djuprengöring

Från tandborste till tungsborste med ett enda klick

Philips Sonicare-rengöring för tungan



Tungskrapor med MicroBorst och sonisk teknologi HX8072/80

Funktioner Specifikationer

Tungborste med klickfäste

Med 240 Microborst i flexibelt och latexfritt

gummi är TongueCare+-tungborsten särskilt

utformad för att rengöra tungans mjuka och

porösa yta. Flexibla Microborst formar sig för en

skonsam rengöring i tungans minimala fåror

och småfickor. Du kan även använda den

bakteriedödande BreathRx-tungsprayen i

samband med borstningen för att tränga ner

djupare och få bort bakterieansamlingarna.

Den kompakta formen gör att du bekvämt kan

rengöra hela tungan.

Lättanvänd

TongueCare+-tungborstarna förvandlar snabbt

din Philips Sonicare-tandborste till en

tungskrapa med den soniska Sonicare-

teknologin. Du klickar enkelt fast tungborsten

på ditt Philips Sonicare-tandborsthandtag,

precis som ett vanligt borsthuvud. Det är enkelt

att använda, byta och rengöra de innovativa

tungborstarna och de är kompatibla med alla

Philips Sonicare-tandborsthandtag som har ett

klickfäste. Så det kan inte bli enklare att lägga

till tungrengöring till din dagliga

tandvårdsrutin. Den passar för alla Philips

Sonicare-tandborsthandtag utom PowerUp

Battery och Essence.

Bekväm att använda

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.

Sonisk effekt

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 BreathRx-

tungasprayen att tränga ner djupare. Tack vare

Philips Sonicare-tekniken känns tungan renare

och andedräkten håller sig fräsch längre.

Medföljande tillbehör

Tungborste: 2

Material

Elast: Latexfri
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