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Unikátní hloubkové čištění
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Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
Kartáčková hlavice pro unikátní hloubkové čištění

Čištění těžko dostupných míst je nyní mnohem snazší. Kartáčková hlavice

AdaptiveClean přináší až 4krát větší kontakt s povrchem zubů a dásní* a snadno

absorbuje přílišný tlak při čištění. Ať si čistíte zuby jakkoliv, dosáhnete vyčištění do

hloubky, které je zároveň šetrné k dásním.

Důkladné čištění Philips Sonicare

4x více kontaktu s povrchem zubů a dásní* pro unikátní hloubkové čištění bez námahy

Až 2x prospěšnější pro dásně než manuální zubní kartáček

Nejlepší odstranění plaku od značky Philips Sonicare

Odstraní až 10x více plaku** z obtížně přístupných míst

Navrženo pro optimální výkon

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Vlákna, která upozorní – pro to nejúčinnější čištění

Nasazovací design pro jednoduché umístění hlavice kartáčku

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

Součást kvalitnější pravidelné péče o zdraví zubů a dásní
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Přednosti

Přizpůsobí se vašim zubům

Hlavice kartáčku AdaptiveClean je jediná

hlavice elektrického kartáčku, která se dokáže

přizpůsobit jedinečnému tvaru vašich zubů a

dásní. Díky pružným částem hlavice

vyrobeným z gumy se vlákna kartáčku

přizpůsobují individuálnímu tvaru povrchu

každého zubu. Výsledkem je až 4x větší

kontakt s povrchem zubů a dásní* a až 10x více

odstraněného plaku** podél linie dásní a mezi

zuby. Dokonce i obtížně dostupná místa vyčistí

do hloubky a zároveň šetrně k dásním.

Šetrné k dásním

S hlavicí kartáčku AdaptiveClean je dokonce i

to nejhlubší vyčištění jemné. Zatímco váš

sonický zubní kartáček kopíruje tvar linie dásní,

pružné části a vlákna hlavice kartáčku

absorbují veškerý nadměrný tlak při čištění.

Měkké tkáně v okolí dásní jsou chráněny, i

když na kartáček příliš tlačíte.

Unikátní hloubkové čištění

Naše nejinovativnější hlavice kartáčku, která

umožňuje unikátní hloubkové čištění. Díky

pružným částem hlavice kartáčku

AdaptiveClean odstraní až 10 x více plaku z

obtížně přístupných míst. Pohyb kartáčkové

hlavice byl speciálně navržen tak, aby vylepšil

dynamiku čištění sonického zubního kartáčku

Philips Sonicare. Ať čistíte jakkoli, výsledek

bude vždy výjimečný.

Plné využití sonické technologie

Hlavice kartáčku Philips Sonicare jsou životně

důležitou součástí naší klíčové technologie

vysokofrekvenčních pohybů kartáčku s vysokou

amplitudou, které vykonají více než 31 000

stěrů za minutu. Naše bezkonkurenční sonická

technologie plně šíří výkon celým kartáčkem, z

rukojeti až po špičku hlavice kartáčku. Tento

sonický pohyb vytváří dynamické proudění

tekutiny, které se dostává mezi zuby a podél

linie dásní a pokaždé zajistí vynikající a

současně jemné vyčištění.

Nasazovací hlavice kartáčku

Hlavici sonického kartáčku lze snadno nasadit i

sejmout z těla kartáčku, kde dobře drží a

současně umožňuje jednoduchou údržbu a

čištění. Je vhodná pro všechna těla zubních

kartáčků Philips Sonicare s výjimkou modelů

PowerUp Battery a Essence.

Kvalitnější péče o zdraví zubů a dásní

Stejně jako všechny autentické kartáčkové

hlavice značky Philips Sonicare je i tato

bezpečná pro zuby a dásně. Kvalita každé

kartáčkové hlavice byla testována a prokázala

výjimečný výkon a trvanlivost.

Vlákna, která upozorní

Na první pohled to nemusí být znát, avšak

kartáčkové hlavice ztrácejí tuhost a postupně

se po několika měsících obvyklého používání

opotřebují. Naše modrá vlákna zbělením jasně

upozorní na potřebu výměny kartáčkové

hlavice. Chcete-li dosáhnout optimálních

výsledků, hlavu vyměňte každé tři měsíce.
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Specifikace

Balení obsahuje

Náhradní hlavice kartáčku: 2 ks

AdaptiveClean, standardní velikost

Kompatibilita

Systém hlavic kartáčku: Nasazovací

Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro

předcházení zubního plaku, Řada 3 Series

péče o dásně, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, pro

děti, HealthyWhite

Design a provedení

Měkkost vláken: Středně měkká nylonová

vlákna

Barva: Bílá

Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy

vláken

Velikost: Standardní

Materiál hlavice kartáčku: Pružné, flexibilní

okraje hlavice

Přínos pro zdraví

Zdraví dásní: Zlepšuje zdraví dásní během

2 týdnů

Odstraňování zubního plaku: Odstraňuje 10x

více plaku**

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

* Ve srovnání s hlavicí kartáčku DiamondClean

* * než manuální kartáček
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