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Giliau pasiekia tarp dantų. Geresnis valymas.*

Švaru tarp dantų ir sunkiai pasiekiamose vietose

Dėl pažangios šerelių tvirtinimo technologijos ir itin ilgų šerelių, palyginti su

paprastu dantų šepetėliu, su „InterCare“ pašalinsite apnašas iš tarpdančių, todėl

jau po dviejų savaičių galėsite džiaugtis sveikesnėmis dantenomis.

Išskirtinei dantenų priežiūrai

Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

Pažangi technologija

Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti**

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Sukurtas tam, kad pasiektumėte geriausius rezultatus

Išbandyta, kad patenkintų burnos sveikatos poreikius

Įstatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti

Visada žinokite, kada laikas keisti. Visada valykitės veiksmingai.
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Ypatybės

Itin ilgi šereliai

„InterCare“ šepetėlio galvutė turi itin ilgus,

tankius, geros kokybės šerelius, kurie valo

giliai tarpdančiuose pasislėpusias apnašas.

Kliniškai įrodyta, kad vos per 2 savaites

sumažėja dantenų kraujavimas ir uždegimas.

„BrushSync™“ režimas-poravimas

Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su

mūsų „BrushSync™“ režimo-poravimo

funkcija**. Šepetėlio galvutė „InterCare“

sinchronizuojasi su dantų šepetėlio rankena

„Philips Sonicare“, kurioje veikia

„BrushSync™“**, parenkamas optimalus

valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis,

kad valymas būtų išskirtinis. Jums tereikia

pradėti valytis.

Keičiamos šepetėlio galvutės

Po 3 naudojimo mėnesių šepetėlių galvutės

valo nebe taip veiksmingai. Naudojant

„BrushSync™“ jums bus apie tai priminta

anksčiau, nei taip nutiks. Išmanusis dantų

šepetėlis seks, kaip dažnai ir kaip stipriai

valotės šepetėliu, ir praneš, kai ateis laikas

pakeisti galvutę. Neturite išmaniojo dantų

šepetėlio „Philips Sonicare“? Tiesiog stebėkite

mėlynus šerelius, kai jie taps balti, laikas

šepetėlio galvutę pakeisti nauja.

Lengvai įstatoma

Šepetėlio galvutė „InterCare“ puikiai tiks bet

kuriai dantų šepetėlio rankenai „Philips

Sonicare“, išskyrus „PowerUp Battery“ ir

„Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas

lengva keisti ir lengva su jomis valytis dantis.

Vienintelė tikra technologija „Sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o

šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos

ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų

išskirtinai švarūs.

Valymasis šepetėliu nesijaudinant

Visos šepetėlių galvutės „Philips Sonicare“

saugiai ir švelniai valo dantis ir dantenas.

Bandymų metu kiekviena šepetėlio galvutė

išbandoma jos tempu, kad būtų užtikrinta, jog

kaskart valant galvutės yra patvarios ir valo

išskirtinai gerai.
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Specifikacijos

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 „InterCare compact“

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų

kontrolė, 2 serija – apsauga nuo apnašų, 3

serija – sveikos dantenos, „DiamondClean“,

„DiamondClean Smart“, „EasyClean“,

„Essence+“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“,

„FlexCare Platinum Connected“, FlexCare+,

vaikams, HealthyWhite, HealthyWhite+,

„PowerUp“, „ProtectiveClean“

„BrushSync“ režimas-poravimas

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Įprastas

Spalva: Balta

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna

šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas,: kad būtų naudojamas optimaliau

Nauda sveikatai

Dantenų sveikata: Padeda pagerinti dantenų

higieną

Apnašų pašalinimas: Padeda pašalinti

apnašas

* nei paprastas dantų šepetėlis

* *„BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su

datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips

Sonicare BrushSync™“
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