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Głębsze czyszczenie, zdrowsze dziąsła
Nasza najgłębiej czyszcząca główka szczoteczki

Czyszczenie kłopotliwych, trudno dostępnych miejsc stało się łatwiejsze. Główka

szczoteczki AdaptiveClean zapewnia 4 razy większą powierzchnię kontaktu* i z

łatwością amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania. Niezależnie od

tego, jak szczotkujesz, Twoje zęby zostaną dokładnie wyczyszczone w sposób

delikatny dla dziąseł.

Dokładne czyszczenie ze szczoteczką Philips Sonicare

4 razy większa powierzchnia kontaktu* ułatwia głębokie czyszczenie

2-krotnie lepsza dla dziąseł niż zwykła szczoteczka

Najdokładniejsze usuwanie płytki nazębnej dzięki Philips Sonicare

10 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej** z trudno dostępnych miejsc

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie

Wszystkie wymienne główki Philips Sonicare pasują do każdego modelu szczoteczki

Philips Sonicare

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Ważny element wpływający na poprawę zdrowia jamy ustnej
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Zalety

Dostosowuje się do Twoich zębów

AdaptiveClean jest jedyną główką szczoteczki

sonicznej, która dostosowuje się do unikalnego

kształtu Twoich zębów i dziąseł.

Dzięki miękkim i elastycznym brzegom,

włókna główki szczoteczki mogą dostosować

się do kształtu powierzchni każdego zęba. W

efekcie powierzchnia kontaktu może być nawet

4 razy większa* i można usunąć nawet 10 razy

więcej płytki nazębnej** wzdłuż linii dziąseł

oraz w przestrzeniach międzyzębowych. Nawet

trudno dostępne miejsca można głęboko

wyczyścić w sposób delikatny dla dziąseł.

Delikatność dla dziąseł

Dzięki główce AdaptiveClean nawet

najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy

szczoteczka soniczna porusza się wzdłuż linii

dziąseł, elastyczne brzegi i włókna główki

szczoteczki amortyzują nadmierny nacisk

podczas szczotkowania. Miękka tkanka dziąseł

jest chroniona nawet wtedy, gdy zbyt mocno

szczotkujesz zęby.

Najgłębsze czyszczenie

Adaptive Clean — nasza najnowocześniejsza

główka szczoteczki sonicznej — jest również

najgłębiej czyszczącą. Dzięki elastycznej

formie główka AdaptiveClean może usunąć

nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno

dostępnych miejsc. Ruch główki szczoteczki

został specjalnie opracowany, aby wzmocnić

dynamiczny sposób czyszczenia szczoteczki

sonicznej Philips Sonicare. Niezależnie od

sposobu szczotkowania, jego wynikiem jest

wyjątkowo skuteczne czyszczenie, którego

rezultaty można zobaczyć i poczuć.

Maksymalny ruch soniczny

Zaawansowana technologia soniczna Philips

Sonicare wtłacza wodę w szczeliny

międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną

pociągnięciami szczoteczki.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie

Główkę można łatwo założyć i zdjąć ze

szczoteczki, dobrze się dopasowuje oraz

ułatwia utrzymanie i czyszczenie. Główka

pasuje do wszystkich szczoteczek Philips

Sonicare oprócz PowerUp Battery i Essence.

Poprawa zdrowia jamy ustnej

Podobnie jak wszystkie oryginalne główki

szczoteczek Philips Sonicare, główka ta jest

bezpieczna dla zębów i dziąseł. Każda główka

szczoteczki została przetestowana pod kątem

wyjątkowej wydajności i trwałości.

Włókna Przypominające

Na pierwszy rzut oka to może nie być

oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego

użytkowania włosie główki

szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo

się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien

Przypominających zanika i zmienia się w

biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas

na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać

optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę

szczoteczki co trzy miesiące.
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Dane techniczne

Elementy zestawu

Końcówka: 4 AdaptiveClean

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Materiał główki szczoteczki: Miękkie

elastyczne brzegi

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Poprawia zdrowie dziąseł w 2

tygodnie

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy

więcej płytki nazębnej**

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

* W porównaniu z główką DiamondClean

* * w porównaniu do szczoteczki manualnej

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2021‑02‑12

Wersja: 4.0.1

EAN: 08 71010 37146 75

www.philips.com

http://www.philips.com/

