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Kiemelkedő hatékonyságú* és mélyebb tisztítás

a fogak között.
Tisztítás a fogak között és a nehezen elérhető helyeken is

A Philips Sonicare InterCare fogkefefej tökéletes azok számára, akik a fogak között

lerakodó lepedéket kívánják eltávolítani, vérzik vagy gyulladt az ínyük vagy csak

egy egészséges és gyönyörű mosolyra vágynak.

Optimális teljesítményre tervezve

Úgy tervezték, hogy elérje a mélyebb réseket is, és tovább haladjon

Az emlékeztető sörték biztosítják a leghatékonyabb fogmosást

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Egy jobb szájápolási rutin része

Több nyélhez is illeszkedő fogkefefej

Bármilyen Philips Sonicare rápattintható fogkefével használható



mini szónikus fogkefefejek HX9012/07

Fénypontok Műszaki adatok

Eléri a mélyebb réseket is, és tovább halad

Ez a Philips Sonicare fogkefefej különlegesen

hosszú, nagyon sűrű sörtékkel rendelkezik,

amelyek eltávolítják a fogak között, illetve a

nehezen elérhető helyeken rekedt lepedéket.

Nagyobb, normál méretben is kapható az

alapos tisztítás érdekében.

Maximális szónikus mozgás

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus

technológiája vizet juttat a fogközökbe, a

fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és

eltávolítják a lepedéket a kivételes

mindennapos tisztaságért.

Rápattintható kefefej-rendszer

A kefefej könnyen rápattan, illetve lepattan a

fogkefenyélről, biztonságosan illeszkedik rá,

illetve könnyen karbantartható és tisztítható. A

PowerUp Battery és az Essence típus

kivételével minden Philips Sonicare

fogkefenyélhez alkalmas.

Jobb szájápolás

Mint minden eredeti Philips Sonicare márkájú

fogkefefej, ez is biztonságosan használható a

fogakra és az ínyre. Minőségi tesztek

bizonyítják minden egyes fogkefefej kivételes

teljesítményét és tartósságát.

Emlékeztető sörték

Bár talán első pillantásra nem annyira

nyilvánvaló, de a fogkefefejek több hónapos

normál használat után veszítenek

keménységükből és fokozatosan kopnak. Az

emlékeztető sörték kékről fehér színűre

halványodnak, és segítenek felismerni, ha a

kefefej megérett a cserére. Az optimális

eredmény elérése érdekében háromhavonta

cserélje a fogkefefejet.

Tartozékok

Kefefejek: 2 InterCare kompakt

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápattintható

A következő típusokhoz:: 2-es sorozatú

lepedékeltávolító, 3-as sorozatú fogínyápoló,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare+, gyermekek

számára, HealthyWhite

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Közepes

Szín: Fehér

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe

elhalványul

Méret: Kompakt

Egészségügyi előnyök

Gum health: Védi a fogíny egészségét

Lepedék eltávolítás: Segít a lepedék

eltávolításában

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: optimális használatra

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe
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