Soniska tandborsthuvuden i
standardutförande
ProResults gum health
4-pack
Standardstorlek
Klickfäste
Friskt tandkött på hög nivå
HX9034/07

Tuﬀ mot plack. Extra skonsam mot tandköttet.
Enastående plackborttagning för friskare tandkött
Philips Sonicare ProResults-tandborsthuvud för friskare tandkött är perfekt för dig
som vill ha både optimal plackborttagning och en skonsam rengöring som del av
din dagliga munhälsa.
Bättre plackborttagning och tandköttsvård
Tar bort upp till 6 gånger mer plack än manuella tandborstar
Utformad för optimalt resultat
Utformad för optimal förbättring av munhälsan
Påminnelseborststrån garanterar den eﬀektivaste rengöringen
Philips Sonicares avancerade soniska teknik
Ger bevisat bättre munhälsa
Del av en bättre rutin för munhälsa
Ett borsthuvud som passar på ﬂera handtag
Fungerar med alla Philips Sonicare-tandborstar

Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

HX9034/07

Funktioner

Speciﬁkationer

En skonsammare upplevelse

Borsthuvudsystem med klickfäste

Det här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har
tätt placerade högkvalitetsknippen som
eﬀektivt tar bort plack och förbättrar munhälsan.
Särskilda svängda kraftknippen når enkelt
tänderna i den bakre delen av munnen. Det har
även en skonsam trimningsproﬁl som skyddar
tänderna för en extra skonsam borstning.

Det här borsthuvudet klickas på och av
borsthandtaget, vilket ger en säker passform,
enkelt underhåll och enkel rengöring. Det
passar för alla Philips Sonicaretandborsthandtag utom PowerUp Battery och
Essence.
Bättre munhälsa

Tar bort upp till 6x mer plack

Medföljande tillbehör
Borsthuvuden: 4 ProResults för friskare
tandkött
Kompatibilitet
Borsthuvudsystem: Klickfäste
Lämpligt för dessa modeller: HealthyWhite+,
2-serien för plackkontroll, 3-serien för friskt
tandkött, DiamondClean, EasyClean,
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for
Kids, HealthyWhite
Design och ﬁnish
Borsthårdhet: Mjuk
Färg: Vit
Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks
Storlek: Standard
Hälsofördelar
Friskare tandkött: Förbättrar munhälsan 100
% mer
Plackborttagning: Tar bort upp till 6x mer
plack*

Det är kliniskt bevisat att Philips Sonicare
ProResults-borsthuvud för friskare tandkött tar
bort upp till sex gånger mer plack mellan
tänderna än en manuell tandborste efter bara
fyra veckors användning.

Precis som alla Philips Sonicare-borsthuvuden
är det här borsthuvudet säkert för tänderna och
tandköttet. Varje borsthuvud har kvalitetstestats
för exceptionell prestanda och hållbarhet.

Kvalitet och prestanda
Byte: Var tredje månad
Testad: för optimal användning

Påminnelseborststrån

Maximerade soniska rörelser

Philips Sonicares avancerade soniska teknik
sprutar vatten mellan tänderna, och dess
borsttag bryter upp plack och sveper bort den
för en mycket eﬀektiv daglig borstning.

Vid första anblicken är det kanske inte
uppenbart men borsthuvuden förlorar fastheten
och slits gradvis ned under ﬂera månader av
normal användning. Våra blå påminnelsestrån
bleknar och blir vita, så att du märker när det är
dags att byta ut borsthuvudet. Om du vill ha
optimala resultat byter du borsthuvud var tredje
månad.
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Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.

* än med en vanlig tandborste

