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3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśniecie

Funkcja Brush Sync

 

HX9073/07
Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze

zęby

Kompleksowa pielęgnacja zębów i dziąseł

Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence zapewnia 10-krotnie większą

skuteczność usuwania płytki nazębnej* dla lepszych wyników czyszczenia.

Rozwiązanie G2 Premium Gum Care zapewnia 7-krotnie zdrowsze dziąsła już w

2 tygodnie***, a wariant W Premium White usuwa o 100% więcej przebarwień już

w 3 dni*.

Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***

Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni*

Dokładne czyszczenie ze szczoteczką Philips Sonicare

Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

Zawsze wiesz, kiedy dokonać wymiany. Zawsze skutecznie szczotkujesz.

Innowacyjna technologia

Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty****

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Testowane pod kątem potrzeb związanych z pielęgnacją jamy ustnej
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Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej

Dzięki elastycznej konstrukcji usuwa do 10

razy więcej płytki nazębnej z trudno

dostępnych miejsc*, pozwalając na naprawdę

głębokie czyszczenie przestrzeni

międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Przede wszystkim zdrowe dziąsła

Z główką Philips Sonicare Premium Gum Care

nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne.

Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii

dziąseł, elastyczne brzegi i włosia główki

Philips Sonicare Premium Gum Care

amortyzują nadmierny nacisk podczas

szczotkowania i chronią dziąsła nawet wtedy,

gdy zbyt mocno szczotkujesz. Włosie

skutecznie usuwa płytkę nazębną i bakterie

wzdłuż linii dziąseł, poprawiając stan zdrowia

jamy ustnej. Wyprofilowana konstrukcja główki

zapewnia maksymalny kontakt włosia z

zębami.

Białe zęby w krótkim czasie.

Gęste włosie na środku główki szczoteczki

Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę

nazębną i spowodowane przez jedzenie i

napoje powierzchniowe przebarwienia z

zębów. Elastyczne elementy boczne

dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł,

aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i

jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.

Dopasowująca się technologia czyszczenia

Dopasowująca się technologia czyszczenia

zapewnia indywidualne czyszczenie przy

każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe

elementy boczne sprawiają, że szczoteczki

Premium Plaque Control, Premium Gum Care i

Premium White dopasowują się do kształtu

jamy ustnej. Nasze włosie dopasowuje się do

dziąseł i zębów, dzięki czemu powierzchnia

kontaktu z nimi może być nawet 4 razy

większa** niż w przypadku zwykłej główki

szczoteczki, co pozwala na głębsze

czyszczenie nawet w trudno dostępnych

miejscach. Dopasowująca się technologia

czyszczenia pomaga w delikatnym

przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz

amortyzuje nadmierny nacisk podczas

szczotkowania, a ulepszony ruch szczoteczki

zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w

ustach i doskonałe czyszczenie.

Parowanie w programie BrushSync

Dzięki funkcji parowania w programie

BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy

poziom czystości****. Główki szczoteczki

Premium synchronizują się z wyposażoną w

program BrushSync™ rączką Philips

Sonicare**** oraz wybierają najlepszy program

i intensywność szczotkowania, zapewniając

wyjątkowo skuteczne czyszczenie, wybielanie

i pielęgnację dziąseł. Wystarczy tylko zacząć

szczotkować.

Technologia Philips Sonicare

Zaawansowana technologia soniczna Philips

Sonicare wtłacza wodę w szczeliny

międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną

pociągnięciami szczoteczki.

Przypomnienie o wymianie główki

szczoteczki

Główki szczoteczki stają się mniej skuteczne

po 3 miesiącach użytkowania, ale BrushSync™

przypomni Ci, zanim tak się stanie.

Inteligentna szczoteczka do zębów rejestruje,

jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, i

informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę

główki. Nie masz inteligentnej szczoteczki do

zębów Philips Sonicare? Wystarczy, że

będziesz monitorować niebieskie włosie, które

informuje o konieczności wymiany główki na

nową, gdy zmieni kolor na biały.



Zestaw standardowych główek szczoteczki HX9073/07

Dane techniczne

Elementy zestawu

Końcówka: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1

W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Materiał główki szczoteczki: Miękkie

elastyczne brzegi

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Parowanie w programie BrushSync

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy

więcej płytki nazębnej*

Wybielanie: Usuwanie do 100% więcej

przebarwień*

Zdrowie dziąseł: Nawet 7 razy zdrowsze

dziąsła*

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka

* * W porównaniu z główką DiamondClean

* ** W programie ochrony dziąseł w porównaniu ze

zwykłą szczoteczką; mierzone przez GBI.

* *** Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z

rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę

funkcję.
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