(anteriormente ProResults
Plaque Control)
C2 Optimal Plaque Defence
Embalagem de 4
Tamanho padrão
De encaixe
Emparelhamento de modo
BrushSync
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Combate a placa bacteriana. Suave para as
gengivas.
Remoção excecional da placa bacteriana todos os dias
A cabeça da escova de dentes Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense
(anteriormente ProResults Plaque Control) é perfeita para quem deseja assegurar
uma remoção ideal da placa bacteriana como parte da sua rotina diária de saúde
oral.
Para um cuidado excecional de dentes e gengivas
Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual
Tecnologia inovadora
Testada para satisfazer as suas necessidades de saúde oral
Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos**
Desenvolvida para otimização do desempenho
Saiba sempre quando a substituição é necessária. Obtenha sempre uma limpeza
eﬁciente.
Design de encaixe para colocação simples da cabeça da escova
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Destaques
Diga adeus à placa bacteriana

quando estas ﬁcarem brancas, ﬁca a saber que
chegou o momento de colocar uma cabeça de
escova nova.

Emparelhamento de modo BrushSync™

A única verdadeira tecnologia sónica

As cerdas de alta qualidade densamente
agrupadas removem até 7 vezes mais placa
bacteriana do que uma escova de dentes
manual. A ponta com curvatura especial
elétrica facilita o alcance dos dentes na parte
posterior da boca.
Cabeças da escova de substituição

A tecnologia sónica avançada da Philips
Sonicare aplica impulsos de água entre os
dentes e as passagens da escova rompem e
eliminam a placa bacteriana para uma
excelente limpeza diária.

Conseguirá sempre a melhor limpeza possível
com a nossa funcionalidade de
emparelhamento do modo BrushSync™**. A
cabeça da escova Philips Sonicare C2 Optimal
Plaque Defence sincroniza com a pega da
escova de dentes Philips Sonicare com
BrushSync™**, selecionando o modo de
escovagem e o nível de intensidade ideais
para uma limpeza excecional. É só começar a
escovar os dentes.

Escovagem dos dentes sem preocupações
Fácil de encaixar

As cabeças da escova tornam-se menos
eﬁcazes após 3 meses de utilização, mas com
o BrushSync™ será alertado com antecedência.
A sua escova de dentes inteligente regista a
frequência e a força da sua escovagem e
avisa-o quando chegar a altura de substituir a
cabeça. Não tem uma escova de dentes
Philips Sonicare inteligente? Basta prestar
atenção às cerdas de substituição azuis;

Todas as cabeças de escova Philips Sonicare
são seguras e suaves para dentes e gengivas.
Durante os testes, cada cabeça de escova é
levada ao limite para assegurar que obterá
uma durabilidade e um desempenho
excecionais de cada vez que escovar os
dentes.

A cabeça da escova Optimal Plaque Defence
adapta-se na perfeição à pega da escova de
dentes Philips Sonicare, exceto nos modelos
Philips One e Essence. Basta encaixar e
desencaixar para substituição e limpeza fáceis.
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Especiﬁcações
Itens incluídos
Cabeças de escova: 4 C2 Optimal Plaque
Defence

conectada, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
Emparelhamento do modo BrushSync

Qualidade e desempenho
Substituição: A cada 3 meses
Testado: para a melhor utilização

Compatibilidade
Sistema da cabeça da escova: De encaixe
Compatível com estes modelos: Série 2,
defesa contra placa bacteriana, Série 2, defesa
contra placa bacteriana, Série 3 para saúde
das gengivas, DiamondClean, DiamondClean
Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare,
FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Design e acabamento
Sensação de rigidez das cerdas: Média
Cor: Branco
Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas
desvanece
Tamanho: standard

Benefícios para a saúde
Remoção da placa bacteriana: Remove até 7
vezes mais placa bacteriana*
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* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma
escova de dentes manual
* *O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível
apenas com pegas da escova de dentes Philips
Sonicare com BrushSync™

