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Pachet de 2

Dimensiune standard

Ataşare printr-un clic

Stare de sănătate avansată a
gingiilor

 
HX9032/07

Dură cu placa bacteriană. Extrem de delicată cu

gingiile.

Eliminare excepţională a plăcii pt. gingii sănătoase

Capul periuţei de dinţi Philips Sonicare ProResults pentru îmbunătăţirea sănătăţii

gingiilor este perfect pentru cei care doresc să elimine perfect placa bacteriană,

printr-o acţiune extrem de delicată, ca parte a rutinei zilnice pentru menţinerea

sănătăţii orale.

Îndepărtare a plăcii şi îngrijire a gingiilor mai eficiente

Elimină de până la 6 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Concepută pentru a optimiza performanţa

Concepută pentru îmbunătăţirea optimă a sănătăţii gingiilor

Perii cu rol de reamintire asigură cea mai eficientă curăţare

Concepute pentru a maximiza mişcarea sonică

S-a dovedit că îmbunătăţeşte sănătatea orală

Parte a unei rutine pentru o sănătate orală mai bună

Un cap de periere adecvat pentru mai multe mânere

Funcţionează cu orice periuţă de dinţi cu ataşare printr-un clic Philips Sonicare



Capete standard pentru periuţa sonică HX9032/07

Repere

O experienţă mai delicată

Acest cap de periere Philips Sonicare dispune

de peri aşezaţi dens, de înaltă calitate, pentru

îndepărtarea eficientă a plăcii bacteriene şi

îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor. Perii puternici

sunt curbaţi special pentru a ajunge cu uşurinţă

la dinţii din partea din spate a gurii.

De asemenea, prezintă un contur delicat al

profilului pentru a peria dinţii delicat oferind o

experienţă de periaj ultradelicată.

Elimină de până la 6 ori mai multă placă

bacteriană

Conform rezultatelor demonstrate clinic, capul

de periere Philips Sonicare ProResults pentru

sănătatea gingiilor îndepărtează de până la 6

ori mai multă placă bacteriană dintre dinţi,

comparativ cu o periuţă de dinţi manuală,

după doar patru săptămâni de utilizare.

Mişcare sonică maximizată

Capetele de periere Philips Sonicare sunt

vitale pentru tehnologia noastră de bază cu

mişcări ale periei de înaltă frecvenţă, înaltă

amplitudine, care efectuează peste 31.000 de

mişcări de periere pe minut. Tehnologia

noastră sonică fără egal transmite puterea de

la mâner până la vârful capului de periere.

Această mişcare sonică creează o acţiune

dinamică a fluidului, care împinge fluidul

adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei

pentru o curăţare superioară, dar delicată de

fiecare dată.

Sistem de periere cu ataşarea capului de

periere printr-un clic

Acest cap de periere se ataşează şi se

detaşează de pe mânerul periuţei printr-un

clic, pentru o prindere sigură şi o întreţinere şi

o curăţare uşoare. Se potriveşte tuturor

mânerelor de periuţe Philips Sonicare cu

excepţia: PowerUp Battery şi Essence.

Sănătate orală mai bună

Ca toate capetele de periere Philips Sonicare

originale, acest cap de periere este sigur

pentru dinţi şi gingii. Calitatea fiecărui cap de

periere a fost testată pentru o performanţă şi

durabilitate excepţionale.

Peri cu rol de reamintire

Poate că nu este evident la prima vedere, dar

capetele de periere îşi pierd rigiditatea şi se

uzează treptat în câteva luni de utilizare

normală. Perii noştri albaştri, cu rol de

reamintire, se estompează până la culoarea

albă pentru a te ajuta să recunoşti momentul

când trebuie să-i înlocuieşti. Pentru rezultate

optime, înlocuieşte capul periei la fiecare trei

luni.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Articole incluse

Capete de periere: Sănătatea gingiilor cu 2

ProResults

Compatibilitate

Sistem capete de periere: Ataşare printr-un

clic

Adecvat pentru aceste modele:

HealthyWhite+, Seria 2 pentru controlul plăcii

bacteriene, Seria 3 pentru sănătatea gingiilor,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, pentru copii,

HealthyWhite

Design şi finisaj

Senzaţie de rigiditate a perilor: Plăcută

Culoare: Alb

Peri cu rol de reamintire: Estompare a culorii

perilor albaştri

Dimensiuni: Standard

Beneficii pentru sănătate

Sănătatea gingiilor: Îmbunătăţeşte starea de

sănătate a gingiilor cu 100%

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină de

până la 6 ori mai multă placă bacteriană*

Calitate şi performanţă

Înlocuire: La fiecare 3 luni

Testat: pentru utilizare optimă

* faţă de o periuţă manuală
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