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Reiniging tussen de tanden
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Superieure reiniging.* Groter bereik tussen de
tanden.
Reiniging tussen tanden en moeilijk schoon te maken
gebieden
De Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is ideaal als u plakophoping tussen
tanden en bloedend en gevoelig tandvlees wilt tegengaan voor een gezonde,
mooie lach.
Ontworpen voor optimale prestaties
Ontworpen voor een diepere en grondigere reiniging
Memo-borstelharen zorgen voor de meest eﬀectieve reiniging
Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
Bewezen verbetering van de mondhygiëne
Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine
Een opzetborstel voor meerdere handgrepen
Geschikt voor alle Philips Sonicare-opzetborstels

Compacte sonische opzetborstels
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Kenmerken

Speciﬁcaties

Diepere en grondigere reiniging

schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor
alle Philips Sonicare-handvatten behalve
PowerUp Battery en Essence.
Betere mondverzorging

Deze Philips Sonicare-opzetborstel is voorzien
van extra lange, dicht op elkaar staande
borstelharen om tandplak te verwijderen dat
diep tussen de tanden en op andere moeilijk
bereikbare plekken zit. Ook verkrijgbaar in
standaardgrootte voor grondige reiniging.
Maximale sonische beweging

Net als alle authentieke Philips Sonicareopzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor
tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is
getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties
en duurzaamheid.
Memo-borstelharen

De geavanceerde sonische technologie van
Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden,
en de poetsbewegingen verwijderen tandplak
voor een buitengewone dagelijks reiniging.
Systeem met opklikbare opzetborstel

Meegeleverde artikelen
Opzetborstels: 2 InterCare-compactborstel
Compatibiliteit
Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar
Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie
Plaque Defense, 3-Serie Gum Health,
DiamondClean, EasyClean, FlexCare,
FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids,
HealthyWhite
Ontwerp en afwerking
Hardheid borstelharen: Medium
Kleur: Wit
Memo-borstelharen: Blauwe kleur
borstelharen wordt langzaam wit
Formaat: Compact
Gezondheidsvoordelen
Gezond tandvlees: Helpt bij het verbeteren
van de gezondheid van uw tandvlees
Verwijdering van tandplak: Helpt tandplak te
verwijderen
Kwaliteit en prestaties
Vervanging: Iedere 3 maanden
Getest: voor optimaal gebruik

In eerste instantie is het misschien niet
merkbaar, maar opzetborstels worden
geleidelijk aan zachter en slijten na enkele
maanden normaal gebruik. Onze blauwe
memo-borstelharen worden langzaam wit en
helpen u te zien wanneer het tijd is voor een
nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel
om de drie maanden voor optimale resultaten.

U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat
hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig
weer af te halen voor onderhoud en
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