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Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder

För komplett tand- och tandköttsvård

C3-borsthuvudet Premium Plaque Defence tar bort upp till tio gånger mer plack* för bästa möjliga resultat. G3

Premium Gum Care ger sju gånger friskare tandkött på bara två veckor*** och W Premium White tar bort 100 %

fler fläckar på tre dagar*

För bästa möjliga tand- och tandköttsvård

Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en vanlig tandborste

Upp till Sju gånger friskare tandkött på bara två veckor***

Tar bort upp till 100 % fler fläckar på tänderna på bara tre dagar*

Philips Sonicares djuprengöring

Upp till fyra gånger mer ytkontakt** för en enkel djuprengöring

Utformad för optimalt resultat

Du vet alltid när du behöver byta borsthuvud och får alltid en effektiv rengöring.

Innovativ teknik

Väljer automatiskt det optimala läget för bästa möjliga resultat****

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Klickas på så att det blir enkelt att fästa borsthuvudet

Testade för att tillgodose alla dina munhälsobehov
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Funktioner

Säg farväl till plack

Tack vare den flexibla designen tar den bort

upp till 10 gånger mer plack från svåråtkomliga

områden* för en riktig djuprengöring längs

tandköttskanten och mellan tänderna.

Fokusera på friskt tandkött

Med borsthuvudet Philips Sonicare Premium

Gum Care är även den djupaste rengöring

skonsam. När tandborsten rör sig längs

tandköttskanten absorberar Premium Gum

Cares flexibla sidor och borst eventuellt

överflödigt tryck så att ditt tandkött är skyddat

även om du borstar för hårt. Borsten jobbar hårt

för att ta bort plack och bakterier längs

tandköttskanten vilket bidrar till att förbättra

munhälsan. Tack vare borsthuvudets rundade

design får du alltid bästa möjliga borstkontakt.

Vitare tänder, snabbt

Täta borststrån i mitten av borsthuvudet Philips

Sonicare Premium White arbetar hårt för att ta

bort plack och fläckar från mat och dryck.

Flexibla sidor gör att borststråna formas efter

dina tänder och ditt tandkötts unika form för

djuprengöring och ett bländande leende på

bara tre dagar.

BrushSync-lägesihopparning

Med vår funktion för BrushSync™-

lägesihopparning**** får du alltid bästa möjliga

rengöring. Premium-borsthuvudet

synkroniseras med ditt BrushSync™-aktiverade

Philips Sonicare-tandborsthandtag ****, så att

du får bästa möjliga borstläge och

intensitetsnivå för en utomordentlig rengöring,

blekning och tandköttsvård. Allt du behöver

göra är att börja borsta.

Anpassningsbar rengöringsteknik

Du får en personlig rengöring varje gång du

borstar med vår anpassningsbara

rengöringsteknik. Med mjuka, flexibla

gummisidor kan Premium Plaque Control,

Premium Gum Care och Premium White

anpassa sig till konturerna i munnen. Våra

borststrån anpassar sig till tandköttet och

tänderna, och ger dig upp till fyra gånger mer

ytkontakt** än ett vanligt borsthuvud för djupare

rengöring, även på svåråtkomliga ställen. Den

anpassningsbara rengöringstekniken gör också

att borststråna varsamt kan följa

tandköttskanten och

absorbera starkt borsttryck samt möjliggör en

bättre svepande rörelse för en unik känsla i

munnen och överlägsen rengöring.

Philips Sonicare-teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

sprutar vatten mellan tänderna, och dess

borsttag bryter upp plack och sveper bort den

för en mycket effektiv daglig borstning.

Signal om byte av borsthuvud

Borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre

månaders användning, men med BrushSync™

påminner vi dig innan det händer. Din smarta

tandborste håller koll på hur ofta och hur hårt

du borstar, och signalerar när det är dags att

byta. Har du inte en smart Philips Sonicare-

tandborste? Inga problem, håll bara koll på de

blå utbytesborststråna – när de blir vita vet du

att det är dags.

Enkel att klicka på

Borsthuvudena Premium Plaque Control,

Premium White och Premium Gum Care klickas

enkelt fast på Philips Sonicare-

tandborstskaft och sitter säkert på plats. Det är

enkelt att byta borsthuvud – klicka bara av det.

Vår klick-design gör det superenkelt att hantera

och rengöra borsthuvudet. Premium-

borsthuvudena passar alla våra tandborstskaft

utom PowerUp Battery och Essence.
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Specifikationer

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 1 C3 Premium Plaque Defence,

1 W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Design och finish

Borsthårdhet: Medium

Storlek: Standard

Färg: Svart

Material, borsthuvud: Mjuka, flexibla

gummisidor

Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks

Kompatibilitet

BrushSync-lägesihopparning

Borsthuvudsystem: Klickfäste

Lämpligt för dessa modeller: 2-serien för

plackkontroll, 2-serien för plackförsvar, 3-serien

för friskt tandkött, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, for Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Kvalitet och prestanda

Byte: Var tredje månad

Testad: för optimal användning

Hälsofördelar

Plackborttagning: Tar bort 10 gånger mer

plack*

Blekning: Tar bort 100 % fler fläckar*

Friskare tandkött: Upp till sju gånger friskare

tandkött*

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar

* *än ett DiamondClean-borsthuvud

* **i Gum Care Mode jämfört med en vanlig tandborste,

mätt av GBI

* *** BrushSync™-parning fungerar bara med Philips

Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag
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