
 

Sonický zubní
kartáček s dobíjením

DiamondClean

 
5 režimů

2 hlavice kartáčku

Nabíjecí pouzdro USB

 

HX9382

Dokonalé čištění.

Zářivé výsledky.

Nejlepší výkon Sonicare s naším nejelegantnějším kartáčkem. Přejděte na

Sonicare.

Prokázané zlepšení zdraví úst

Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

Odstraňuje až 5x více plaku než ruční kartáček

2x lepší bělení zubů než ručním kartáčkem

Zaručuje dokonalou čistotu

Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor

Šikmý krček hlavy kartáčku pro lepší přístup k zadní straně zubů

Hlavice DiamondClean pro nejlepší vyčištění od Sonicare

Pět jedinečných režimů čištění pro lepší vyčištění

Pomáhá dodržovat doporučení zubních lékařů

Funkce Smartimer pomáhá dodržet 2minutový čas čištění

Funkce Quadpacer se 30vteřinovými intervaly napomáhá rovnoměrnému vyčištění

Zaměření na uživatele

Nabíjecí sklenice pro elegantní nabíjení

Nabíjecí cestovní pouzdro USB umožňuje cestování s kartáčkem



Sonický zubní kartáček s dobíjením HX9382/04

Přednosti

Šikmý krček hlavy kartáčku

Jedinečně nakloněný krček hlavy kartáčku

usnadňuje přístup k zadní straně zubů a

odstranění plaku i z těchto obtížně přístupných

oblastí.

Nabíjecí sklenice

Nabíjecí sklenice: Kartáček stačí jen vložit do

sklenice. Sklenici také můžete použít pro

vypláchnutí úst po čištění.

Hlavice DiamondClean

Hlavice DiamondClean, nejlepší hlavice

Sonicare, mají středně tvrdé štětinky ve tvaru

diamantu, které efektivně a zároveň šetrně

odstraňují plak. Výjimečně kvalitní čištění a

bělejší zuby ve srovnání s ručním kartáčkem.

Pět režimů

Pět jedinečných režimů čištění pro lepší

vyčištění: čistý, bělení, leštění, péče o dásně,

citlivý

Zlepšuje zdraví dásní

Optimální čištění mezizubních prostor a linie

dásní tímto elektrickým zubním kartáčkem

Philips Sonicare umožňuje zlepšit zdravotní

stav dásní už za dva týdny. Kartáček umožňuje

mnohem lepší vyčištění mezizubních prostor a

odstraní mnohem více plaku v porovnání

s ručním kartáčkem.

Patentovaná zvuková technologie

Jedinečný dynamický účinek kartáčku Sonicare

šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a

podél linie dásní.

Odstraňuje až 5x více plaku

Nejlepší odstranění plaku Sonicare: Z obtížně

dosažitelných míst odstraňuje až o 100% více

plaku než ruční kartáček

Nabíjecí cestovní pouzdro USB

Nabíjecí cestovní pouzdro USB: Vezměte svůj

kartáček DiamondClean všude s sebou. Můžete

jej nabíjet připojením k notebooku přes USB

nebo ze zásuvky.

2x lepší bělení zubů

2x lepší bělení zubů než ručním kartáčkem

během pouhého týdne.
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