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Alaposabb tisztítás, egészségesebb fogíny és

fehérebb fogsor

Teljes gondoskodás fogai és fogínye számára

A C3 Premium Plaque Control kefefej 10-szer több lepedéket távolít el* a

kiemelkedő eredményért. A G2 Premium Gum Care használatával a fogíny

mindössze két hét alatt 7-szer egészségesebb lesz***, a W Premium White pedig

100%-kal több lerakódást távolít el 3 nap alatt*.

Páratlan gondoskodás fogai és fogínye számára

A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás

Akár 7-szer egészségesebb fogíny mindössze 2 hét után***

Akár 100%-kal több felületi lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

A Philips Sonicare alapos tisztítást nyújt

4-szeres felületi érintkezés** a könnyű mélytisztításért

Optimális teljesítményre tervezve

Mindig tudhatja, hogy mikor jött el a csere ideje. Mindig hatékony tisztítást érhet el.

Újító technológia

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében****

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez

Szájának tökéletes egészsége érdekében tesztelve
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Fénypontok

Mondjon búcsút a lepedéknek

Rugalmas kialakításának köszönhetően pedig

több mint 10-szer több lepedéket távolít el a

nehezen hozzáférhető területekről* – az igazán

mély tisztítás érdekében a fogínyvonal mentén

és a fogak között.

Középpontban az egészséges fogíny

A Philips Sonicare Premium Gum Care

kefefejjel még a legalaposabb tisztítás is

gyengéd. Miközben fogkeféje végighalad az

ínyvonalon, a Premium Gum Care rugalmas

oldalai és sörtéi felfogják a felesleges

nyomást, hogy fogai védelmet kapjanak akkor

is, ha fogkeféjét túl erősen használja. A sörték

keményen dolgoznak, hogy eltávolíthassák a

lepedéket és a baktériumokat az ínyek

vonalán, hozzásegítve Önt ezzel az

egészséges ínyekhez. A kefefej ívelt vonalának

köszönhetően biztos lehet benne, hogy a

sörték a lehető legnagyobb mértékben

érintkeznek a felülettel.

Fehérebb fogak, gyorsan

A Philips Sonicare Premium White kefefejben

levő sűrű sörték keményen dolgoznak a

lepedék és az ételek és italok okozta

mindennapos felületi lerakódások

eltávolításáért. A rugalmas oldalaknak

köszönhetően a sörték követik a fogai és

fogínye egyedi alakját, mélytisztítást

biztosítva, és mindössze 3 nap alatt ragyogóbb

mosolyhoz juttatva Önt.

Adaptív tisztítási technológia

Az adaptív tisztítási technológiánknak hála

minden fogmosás egyben személyre szabott

tisztítás is. A kefefej puha, rugalmas oldalai

miatt a Premium Plaque Control, Premium

Gum Care és Premium White alkalmazkodik a

szája egyéni körvonalaihoz. A sörték követik a

fogínye és fogai vonalát, ami a hagyományos

fogkefefejeknél 4-szer nagyobb felületi

érintkezést biztosít** a mélytisztítás érdekében,

még a nehezen elérhető helyeken is. Az

adaptív tisztítási technológia segítségével a

sörték finoman követik az íny vonalát, elnyelik

az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást is,

a továbbfejlesztett tisztító mozdulatok pedig

egyedülálló érzetet nyújtanak a szájban, és

kiváló tisztítást biztosítanak.

BrushSync módpárosítás

A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez

BrushSync™ módpárosítási funkciónk is

hozzájárul****. A Premium kefefejek

szinkronizálódik BrushSync™-támogatású

Philips Sonicare fogkeféje markolatával****, és

a kivételes tisztításhoz, fehérítéshez és

fogínyápoláshoz optimális tisztítási módot és

intenzitást választják ki. Önnek csak hozzá kell

látnia a fogmosáshoz.

Philips Sonicare technológia

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus

technológiája vizet juttat a fogközökbe, a

fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és

eltávolítják a lepedéket a kivételes

mindennapos tisztaságért.

Fogkefefej-csere emlékeztetők

A kefefejek 3 hónapos használatot követően

veszítenek a hatékonyságukból, de a

BrushSync™ segítségével értesülhet, mielőtt ez

bekövetkezne. Az intelligens fogkefe nyomon

követi a fogmosásai gyakoriságát és

intenzitását, és emlékezteti, ha eljött a fejcsere

ideje. Nincs intelligens Philips Sonicare

fogkeféje? Csak figyelje a cserekefék kék

sörtéit, és ha azok színe fehérre vált, tudja,

hogy itt az új kefefejek ideje.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1

W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Közepes

Szín: Fehér

Kefefej anyaga: Gumiból készült puha,

rugalmas oldalak

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe

elhalványul

Méret: Standard

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápattintható

BrushSync módpárosítás

A következő típusokhoz:: 2-es sorozatú

lepedékeltávolító, 2-es sorozatú védelem a

lepedék ellen, 3-as sorozatú fogínyápoló,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, gyermekek számára, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: optimális használatra

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: 10-szer több lepedéket

távolít el*

Fehérítés: 100%-kal több lerakódást távolít el*

Gum health: Akár 7-szer egészségesebb

fogínyek*

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe

* *a DiamondClean kefefejhez képest

* **Gum Care módban, a kézi fogkefékhez képest; a GBI

által végzett mérés alapján

* ***A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare

BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival

kompatibilis
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