
Kompakti Sonic
zobu birstes uzgaļi

InterCare

 
Komplektā 2 gab.

Kompakts izmērs

Uzspraužams

Tīrīšana starp zobiem

 
HX9012/07

Izcila tīrīšana.* Dziļāka iekļūšana zobstarpās.
Tīrīšana zobstarpās un grūti aizsniedzamās vietās

Philips Sonicare Inter Care birstes uzgalis ir ideāli piemērots tiem, kas vēlas novērst

aplikuma veidošanos starp zobiem, ārstēt asiņojošas un iekaisušas smaganas, kā

arī iegūt veselīgu, burvīgu smaidu.

Izstrādāta, lai uzlabotu sniegumu

Izstrādāts, lai piekļūtu dziļāk un tālāk

Sari ar indikatoru nodrošina visefektīvāko tīrīšanu

Izstrādāts maksimālai kustībai

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību

Iekļaujas mutes veselības uzlabošanas programmā

Birstes uzgalis, kuru var izmantot dažādām zobu birstēm

Darbojas ar visām Philips Sonicare uzspraužamajām zobu birstēm



Kompakti Sonic zobu birstes uzgaļi HX9012/07

Izceltie produkti Specifikācijas

Piekļūst dziļāk un tālāk

Šim Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ir

īpaši gari liela blīvuma sari, kas palīdz notīrīt

neredzamo aplikumu dziļi starp zobiem un

citās grūti tīrāmās vietās. Pieejams arī lielāks,

standarta izmērs rūpīgai tīrīšanai.

Maksimāla kustība

Philips Sonicare birstes uzgaļi ir būtiska

sastāvdaļa mūsu tehnoloģijai, kas nodrošina

augstas frekvences un lielas amplitūdas birstes

kustības, veicot vairāk nekā 31 000 kustību

minūtē. Mūsu nepārspējamā Sonic tehnoloģija

pilnvērtīgi novirza jaudu no roktura līdz birstes

uzgalim. Šāda kustība rada dinamisku darbību,

kas ļauj šķidrumam iekļūt dziļi starp zobiem un

gar smaganu līniju, izcilai, taču saudzīgai

tīrīšanai katru reizi.

Uzspraužama birstes uzgaļa sistēma

Šo birstes uzgali iespējams uzspraust un

noņemt no roktura ērtai apkopei un tīrīšanai.

Tas ir piemērots visiem Philips Sonicare zobu

birstes rokturiem, izņemot: PowerUp Battery un

Essence.

Labāka mutes veselība

Līdzīgi visiem autentiskajiem Philips Sonicare

birstes uzgaļiem arī šis birstes uzgalis ir drošs

zobiem un smaganām. Katram birstes uzgalim

veikta kvalitātes pārbaude, lai nodrošinātu

izcilu sniegumu un izturību.

Sari ar indikatoru

Sākumā tas var nebūt tik acīmredzami, taču

birstes uzgaļi vairākus mēnešus ilgā lietošanas

laikā nolietojas. Zilie sari ar indikatoru kļūst

balti un palīdz jums noteikt, kad pienācis laiks

nomaiņai. Lai iegūtu optimālus rezultātus,

nomainiet birstes uzgali ik pēc trīs mēnešiem.

Komplektā iekļautie piederumi

Birstes uzgaļi: 2 Inter Care kompakts

Saderība

Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams

Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma

kontrole, 3 sērijas smaganu veselība,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids,

HealthyWhite

Dizains un apdare

Saru stingrums: Standarta

Krāsa: Balta

Sari ar indikatoru: Zila saru krāsa, kas paliek

blāva

Lielums: Kompakts

Veselības ieguvumi

Smaganu veselība: Palīdz uzlabot smaganu

veselību

Nosēdumu noņemšana: Palīdz notīrīt

aplikumu

Kvalitāte un sniegums

Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem

Pārbaudīts: optimālai lietošanai

* nekā parastā zobu birste
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