
Refil de escova de
dentes

InterCare

 
Embalagem com 2 unidades

Tamanho padrão

Encaixe

Limpeza entre os dentes

 
HX9002/64

Limpeza superior. Alcance profundo entre os

dentes.
Remove até 7x mais placas e limpa áreas mais difíceis de

alcançar

A cabeça da escova Philips Sonicare InterCare é perfeita para aqueles que querem

eliminar o acúmulo de placa entre os dentes, aliviar a inflamação e sangramento

das gengivas, e revelar um sorriso saudável e bonito.

Melhor remoção de placa e cuidado com a gengiva

Remove até 7x mais placas do que uma escova de dentes manual

Feita para otimizar o desempenho

Melhora a saúde da gengiva em apenas 2 semanas

Desenvolvida para limpar melhor as áreas entre os dentes

As cerdas especiais garantem a limpeza de alto desempenho

Desenvolvida para maximizar o movimento sônico

Comprovado que melhora a saúde bucal

Parte de uma rotina para melhorar a saúde bucal

Uma cabeça de escova adequada para todas as escovas Sonicare

Funciona com qualquer escova de dentes Philips Sonicare
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Destaques

Cerdas extralongas

A cabeça da escova Philips InterCare possui

cerdas mais densas, extralongas e de alta

qualidade para detectar placas bacterianas

escondidas e que ficam presas entre seus

dentes. É clinicamente comprovada por reduzir

o sangramento das gengivas e a inflamação

em apenas duas semanas.

Limpeza profunda de forma suave

A cabeça da escova Philips InterCare

apresenta cerdas extralongas e de alta

densidade para alcançar placas escondidas

entre os dentes e outras áreas difíceis de

limpar.

Remove até 7x mais placas

A cabeça da escova Philips Sonicare InterCare

é clinicamente comprovada na remoção de até

7 vezes mais placa entre os dentes do que

uma escova de dentes manual após apenas

quatro semanas de uso.

Movimento sônico maximizado

As cabeças da escova Philips Sonicare são

vitais para nossa tecnologia sônica, que

produz mais de 31.000 movimentos por

minuto. Nossa tecnologia sônica estende

totalmente a potência do cabo até a ponta da

cabeça da escova. Esse movimento cria uma

ação que direciona a água aos espaços entre

os dentes e ao longo da linha da gengiva para

uma limpeza superior, porém suave, em todas

as utilizações.

Fácil de encaixar

A cabeça da escova se encaixa e desencaixa

do cabo para facilitar a manutenção e limpeza.

Ela é compatível com todos os cabos das

escovas de dentes Philips Sonicare.

Melhor saúde bucal

Assim como todas as cabeças originais da

escova Philips Sonicare, esta cabeça da

escova é segura para os dentes e gengivas.

Cada cabeça foi submetida a testes de

qualidade para proporcionar um desempenho

e durabilidade excepcionais.

Cerdas especiais

À primeira vista pode não ser tão óbvio, mas

as cabeças da escova perdem rigidez e

gradativamente se desgastam ao longo de

meses de uso normal. Nossas cerdas especiais

azuis desbotam até chegar à cor branca e

ajudam você a perceber que chegou o

momento para substituição. Para obter os

melhores resultados, substitua a cabeça da

escova a cada três meses.
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Especificações

Itens inclusos

Refil de escova: 2 refis InterCare

Compatibilidade

Sistema de refil: Encaixe

Adequado para todas as escovas elétricas

Philips Sonicare: HealthyWhite+, Essence+,

Series 2 e 3, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Kids,

HealthyWhite

Design e acabamento

Rigidez das cerdas: Regular

Cor: Branco

Cerdas especiais: A cor azul das cerdas

desbota

Tamanho: Padrão

Benefícios à saúde

Saúde da gengiva: Melhora a saúde da

gengiva em 2 semanas

Remoção da placa: Remove até 7x mais

placas*

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testada: para proporcionar melhor utilização

* em comparação a uma escova de dentes manual
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