Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, Április 15)
Standard Sonic fogkefefej
• 2 db-os
• Kis méret
• Rápattintható
• BrushSync módpárosítás

HX9012/10

Még jobban elérhető a fogközök mélye.
Hatékonyabb tisztítás.*
Tisztítás a fogak között és a nehezen elérhető helyeken is
A továbbfejlesztett fogmosási technológiának és a különlegesen hosszú sörtéknek köszönhetően az ic InterCare hatékonyabban
segít eltávolítani a lepedéket a fogak közül, mint egy kézi fogkefe, és már két hét után egészségesebb fogínyt biztosít.
Előnyök

A kiemelkedő fogínyápolásért

Optimális teljesítményre tervezve

• Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

• Mindig tudhatja, hogy mikor jött el a csere ideje. Mindig hatékony
tisztítást érhet el.
• Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez
• Szájának tökéletes egészsége érdekében tesztelve

Újító technológia
• Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények
érdekében**
• A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

ic Intercare

Szolgáltatások
Különlegesen hosszú sörték

fogkeféje? Csak figyelje a cserekefék kék sörtéit, és ha azok színe fehérre vált,
tudja, hogy itt az új kefefejek ideje.
Egyszerű rápattintható kivitel

Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló
minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből.
Továbbá mindössze 2 hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és
a fogínygyulladást.
BrushSync™ módpárosítás

Az Ön InterCare kefefejei tökéletesen illeszkednek minden Philips Sonicare
fogkefe markolatára, kivéve a PowerUp Battery és Essence típusokat. A csere
és a tisztítás csak egyszerű pattintást igényel.
Az egyetlen igazán szónikus technológia

A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módpárosítási
funkciónk is hozzájárul**. Az InterCare kefefej szinkronizálódik BrushSync™támogatású Philips Sonicare fogkeféje markolatával**, és a kivételes
tisztasághoz optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak
hozzá kell látnia a fogmosáshoz.
Csere kefefejek

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a
fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a
lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.
Fogmosás teljes lelki nyugalom mellett

A kefefejek 3 hónapos használatot követően veszítenek a hatékonyságukból,
de a BrushSync™ segítségével értesülhet, mielőtt ez bekövetkezne. Az
intelligens fogkefe nyomon követi a fogmosásai gyakoriságát és intenzitását, és
emlékezteti, ha eljött a fejcsere ideje. Nincs intelligens Philips Sonicare

Valamennyi Philips Sonicare kefefej biztonságos és gyengéd a fogaihoz és
ínyéhez. A tesztek során a kefefejeknek fel kell venniük az iramot annak
érdekében, hogy Önnek kivételes tartósságot és élményt biztosítsanak minden
fogmosás alkalmával.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Tartozékok
Kefefejek

2 ic InterCare kompakt

Kompatibilitás
Fogkefefej rendszer
A következő típusokhoz:

BrushSync módpárosítás

Rápattintható
2-es sorozatú lepedékeltávolító
2-es sorozatú védelem a lepedék ellen
3-as sorozatú fogínyápoló
DiamondClean
DiamondClean Smart
EasyClean
Essence+
FlexCare
FlexCare Platinum
FlexCare Platinum Connected
FlexCare+
gyermekek számára
HealthyWhite
HealthyWhite+
PowerUp
ProtectiveClean
Igen

Formatervezés és kidolgozás
Érezhetően kemény
sörték
Szín
Emlékeztető sörték
Méret

Általános
Fehér
A sörték kék színe elhalványul
Standard

Minőség és teljesítmény
Csere
Tesztelve

3 havonta
optimális használatra

Egészségügyi előnyök
Egészséges fogíny
Lepedék eltávolítás

Védi a fogíny egészségét
Segít a lepedék eltávolításában

Méret csomagolással együtt
Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg

22,10 cm
6,00 cm
2,50 cm
0,01 kg
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ic Intercare
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

0,03 kg
08710103850755
1

Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

DE
960321

13,00 cm
7,50 cm
0,38 kg
18710103850752
10

Külső kartondoboz
Hosszúság

38,00 cm

* mint egy kézi fogkefe
* * A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis
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