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DIS640/03

Spray para língua BreathRx
Mata as bactérias do mau hálito

Spray para língua de substituição para Philips Sonicare TongueCare+. Utilizada em

conjunto com a escova para língua TongueCare+, a fórmula exclusiva mata as

bactérias do mau hálito e neutraliza os odores para um hálito fresco duradouro.

A nossa solução para hálito fresco mais avançada de sempre

Resultados clinicamente comprovados

Hálito fresco sem o ardor da secagem do álcool

Reveste a língua para uma limpeza completa e confortável

Uma poderosa combinação de ingredientes

Especialmente formulado para manter o hálito fresco

Mata as bactérias do mau hálito



Spray para língua DIS640/03

Destaques Especificações

A confiança de um hálito fresco

Está clinicamente comprovado que o spray

para língua BreathRx da Philips Sonicare mata

as bactérias do mau hálito e neutraliza os

odores instantaneamente. A fórmula espessa

especial reveste a língua para aplicar os

ingredientes eliminadores das bactérias nos

locais onde estes são mais necessários. O

sabor fresco a menta deixa a sua boca com

uma sensação fresca e limpa.

Ingredientes potentes

É a combinação única e potente de

ingredientes no nosso spray para língua

BreathRx da Philips Sonicare que o torna tão

eficaz. Especialmente formulado com CPC

eliminador de bactérias e com Zytex – a nossa

mistura exclusiva de zinco, timol e óleos

essenciais de eucalipto neutraliza odores

indesejados. O spray proporciona um hálito

instantaneamente mais fresco e continua a

funcionar ao longo do tempo.

Sem álcool

Sprays para língua e elixires bucais com álcool

podem secar a boca, e uma boca seca é o

ambiente perfeito para as bactérias do mau

hálito proliferarem. O nosso spray para língua

sem álcool BreathRx deixa a sua boca com

uma sensação de hidratação e o seu hálito

fresco.

Fórmula espessa

O spray para língua BreathRx da Philips

Sonicare trabalha arduamente para manter o

seu hálito mais fresco, durante mais tempo. Ao

contrário dos elixires bucais comuns, a nossa

fórmula especial espessa reveste a sua língua

para assegurar que todos os ingredientes

eliminadores das bactérias têm tempo

suficiente para fazer efeito, e esta mantém a

língua hidratada enquanto a escova para

língua TongueCare+ elimina sujidade e

bactérias.

Spray para língua BreathRx

Está clinicamente comprovado que a

combinação única de ingredientes do nosso

spray para língua BreathRx da Philips Sonicare

mata as bactérias do mau hálito e neutraliza

os odores instantaneamente. A fórmula

espessa especial reveste a língua e mantém-

na hidratada para uma experiência de limpeza

mais suave. O sabor fresco a menta deixa a

sua boca com uma sensação fresca e limpa.

Itens incluídos

Spray para língua antibacteriano: 2 oz

Ingredientes

Spray para língua antibacteriano: 0,09%

CPC, Zytex

Validade

Após abertura: 6 meses

Vida útil na embalagem: 36 meses
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