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Ehkäisee plakkia tehokkaasti
Tehokkaasti plakkia poistava harjaspää*

Philips-harjaspää ehkäisee erikoisrakenteensa ansiosta plakkia ja poistaa sitä

kuusi kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja.

Tehokas plakinpoisto

Poistaa jopa 6 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Optimoi suorituskyvyn

Optimoitu suorituskyky, joka poistaa tehokkaasti plakkia*

Muistutusharjakset varmistavat tehokkaan puhdistuksen

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Keskeinen osa tehokasta suunhoitoa

Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

Toimii minkä tahansa kiinninapsautettavan Philips Sonicare -hammasharjan kanssa
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Kohokohdat Tekniset tiedot

Poistaa plakin tehokkaasti

Harjaspään laadukkaat ja tiheät harjakset

poistavat plakkia tehokkaasti. Kaarevilla

harjaksilla puhdistat helposti myös

takahampaat.

Poistaa jopa 6 kertaa tehokkaammin plakkia

Poistaa todistetusti jopa 6 kertaa enemmän

plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Maksimoitu harjausliike

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt

Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin,

ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti

päivittäisessä puhdistuksessa.

Kiinninapsautettava harjaspääjärjestelmä

Harjaspää kiinnitetään runkoon ja irrotetaan

siitä kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää

pysyy jämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus

on helppoa. Harjaspää sopii kaikkiin Philips

Sonicare -runkoihin PowerUp Battery- ja

Essence-malleja lukuun ottamatta.

Terveempi suu

Aitojen Philips Sonicare -harjaspäiden tapaan

tämäkin harjaspää on hellävarainen hampaille

ja ikenille. Jokaisen harjaspään toimivuus,

kestävyys ja laatu on tarkasti testattu.

Muistutusharjakset

Harjaspäät muuttuvat taipuisammiksi ja

kuluvat normaalikäytössä muutamassa

kuukaudessa. Siniset muistutusharjakset

muuttuvat vähitellen valkoisiksi, joten niistä

näkee, milloin ne on vaihdettava. Saat parhaan

tuloksen vaihtamalla harjaspään kolmen

kuukauden välein.

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: ProResults plakin ehkäisyyn, 4

kpl

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

Sopii näihin malleihin: HealthyWhite+, 2-

sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja ikenien

hyvinvointiin, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+,

lapsille, HealthyWhite

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: Normaali

Väri: Valkoinen

Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset

harjakset

Koko: Vakio

Terveysedut

Ikenien hyvinvointi: Edistää ikenien terveyttä

Plakin poisto: Poistaa jopa 6 kertaa

tehokkaammin plakkia*

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan
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