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Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná
Naša najdôkladnejšie kefková hlavica

Čistenie ťažko dostupných problematických miest je teraz oveľa jednoduchšie.

Náš kefkový nástavec AdaptiveClean má až 4-násobne väčšiu kontaktnú plochu*

a ľahko absorbuje nadmerný tlak pri čistení. Akokoľvek si čistíte zuby, dosiahnete

skutočne dôkladné vyčistenie, ktoré je šetrné k vašim ďasnám.

Doteraz najdôkladnejší spôsob čistenia zubov od Philips Sonicare

4-násobne väčšia kontaktná plocha* na dôkladné čistenie bez námahy

Až 2-násobne lepšie pre ďasná ako manuálna kefka

Najúčinnejšie odstraňovanie povlaku v rámci radu Philips Sonicare

10-násobne účinnejšie odstránenie povlaku** z ťažko dostupných miest

Navrhnuté pre optimálnejší výkon

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Vlákna s pripomenutím zaručia najúčinnejšie čistenie

Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

Súčasť lepšej starostlivosti o ústnu dutinu
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Hlavné prvky

Prispôsobí sa vašim zubom

Náš kefkový nástavec AdaptiveClean je

jediným nástavcom pre elektrické zubné kefky,

ktorý kopíruje jedinečný tvar vašich zubov a

ďasien. Vďaka mäkkým ohybným bokom

vyrobeným z gumy sa vlákna kefkového

nástavca lepšie prispôsobia povrchu každého

zuba. Získate tak až 4-násobne väčšiu

kontaktnú plochu* a 10-násobne účinnejšie

odstránenie povlaku** v okolí ďasien a medzi

zubami. Nástavec dôkladne prečistí dokonca aj

ťažko dostupné miesta a pritom zostáva šetrný

k ďasnám.

Šetrné k ďasnám

S kefkovým nástavcom AdaptiveClean prebieha

aj to najdôkladnejšie čistenie šetrným

spôsobom. Ako posúvate sonickú

kefku pozdĺž ďasien, ohybné boky a vlákna

kefkového nástavca absorbujú prípadný

nadmerný tlak. Mäkké tkanivá ďasien sú tak

chránené aj v prípade, že pri čistení zubov

príliš tlačíte.

Najdôkladnejšie vyčistenie

Náš najinovatívnejší kefkový nástavec sa

zároveň vyznačuje najdôkladnejším čistením.

Nástavec AdaptiveClean vďaka svojmu

ohybnému prevedeniu dokáže odstrániť až 10-

krát viac povlaku z ťažko dostupných miest.

Kefkový nástavec sa pohybuje spôsobom, ktorý

ešte zintenzívňuje dynamické čistenie sonickej

zubnej kefky od spoločnosti Philips.

Nech si zuby čistíte akokoľvek, výsledkom vždy

budú neobyčajne čisté zuby na pohľad aj na

pocit.

Pohyb s maximálnymi sonickými pohybmi

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek

radu Philips Sonicare v pravidelných

intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej

stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka

čomu zabezpečí každodenné výnimočné

čistenie.

Ľahko nasaditeľné kefkové nástavce

Tento kefkový nástavec môžete jednoducho

nasadiť a zložiť z rukoväte kefky. Výsledkom je

bezpečné nasadenie a ľahká údržba a čistenie.

Nástavec je kompatibilný so všetkými

rukoväťami zubných kefiek Philips Sonicare

okrem modelov PowerUp Battery a Essence.

Lepší zdravotný stav ústnej dutiny

Tak ako všetky originálne kefkové nástavce

Philips Sonicare je aj tento kefkový nástavec

bezpečný pre vaše zuby a ďasná. Kvalita

každého kefkového nástavca bola testovaná,

aby sa zaručil jeho výkon aj odolnosť.

Vlákna s pripomenutím

Na prvý pohľad to možno nie je viditeľné, ale

vlákna na kefke strácajú svoju pevnosť a po

mesiacoch bežného používania sa postupne

opotrebujú. Naše modré vlákna s pripomenutím

vyblednú a zmenia sa na biele,

čím indikujú, že je najvyšší čas na výmenu. Na

dosiahnutie optimálnych výsledkov vymieňajte

svoj kefkový nástavec každé tri mesiace.
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Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 2 AdaptiveClean,

štandardný

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací

systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre

zdravšie ďasná, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for

Kids (detské), HealthyWhite

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Štandardná

Farba: White

Vlákna s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré

vyblednú

Veľkosť: Štandardné

Materiál kefkového nástavca: Mäkké a ohybné

gumené boky

Prínosy pre zdravie

Zdravie ďasien: Zdravšie ďasná do 2 týždňov

Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje 10 krát viac

povlaku**

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

* V porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

* *v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
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