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Overlegen rengjøring.* Kommer lettere til.
Rengjør mellom tennene og der det er vanskelig å komme til

Tannbørstehodet Sonicare InterCare fra Philips er et godt valg hvis du ønsker å

bekjempe plakkdannelse mellom tennene, motvirke blødende og betent tannkjøtt

og få frem et sunt og vakkert smil.

Utformet for å gi optimal ytelse

Utformet for å komme bedre til og strekke seg lenger

Påminnelsesbørstehår sikrer deg den mest effektive rengjøringen

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Bevist at den forbedrer munnhygienen

En del av rutinen for bedre munnhygiene

Et børstehode som passer til ulike håndtak

Fungerer med alle Philips Sonicare-tannbørster som klikkes på



Kompakte soniske tannbørstehoder HX9014/07

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kommer bedre til og strekker seg lenger

Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har

ekstra lang og tett bust som fjerner skjult plakk

mellom tennene og andre steder der det er

vanskelig å komme til. Finnes også i en større,

standard størrelse for grundig rengjøring.

Optimal sonisk bevegelse

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

pulserer vann mellom tennene, mens børsten

bryter opp plakk og børster den bort for å gi

deg en svært god daglig tannpuss.

Børstehode som klikkes på plass

Dette børstehodet klikkes på og av

børsteskaftet, slik at du får sikker tilpassing,

enkelt vedlikehold og lettvinn rengjøring. Det

passer til alle Philips Sonicare-tannbørsteskaft

unntatt PowerUp med batteri og Essence.

Bedre munnhygiene

Som alle autentiske Philips Sonicare-

børstehoder er dette børstehodet skånsomt mot

tennene og tannkjøttet. Hvert børstehode er

kvalitetstestet for enestående ytelse og

varighet.

Påminnelsesbørstehår

Det synes kanskje ikke så godt, men

børstehoder mister stivheten og slites gradvis

ned ved normal bruk over flere måneder. Våre

blå påminnelsesbørstehår mister fargen og blir

hvite, slik at du enkelt ser når er det på tide å

bytte. Bytt børstehode hver tredje måned for

best mulig resultat.

Deler som medfølger

Børstehoder: 4 InterCare kompakt

Kompatibilitet

Børstehodesystem: Klikkes på plass

Passer til disse modellene: Plakk-kontroll i 2-

serien, Sunt tannkjøtt i 3-serien,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare+, for barn,

HealthyWhite

Utforming og utseende

Føler bustens stivhet: Middels stor

Farge: Hvit

Påminnelsesbørstehår: Blå bust som mister

farge

Størrelse: Kompakt

Helsefordeler

Sunt tannkjøtt: Gjør tannkjøttet sunnere

Plakkfjerning: Gjør det enklere å fjerne plakk

Kvalitet og ytelse

Erstatning: Hver tredje måned

Testet: for optimal bruk

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste
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