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Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
Parem puhastamine, et eemaldada mustus ja muuta hambad

valgemaks

DiamondCleani hambaharjapea sobib ideaalselt neile, kes soovivad põhjalikust

puhastusest enamat, et eemaldada hammaste pinnalt plekid ja luua säravvalge

naeratus. See harjapea sobib suurepäraselt ka professionaalsete valgenduste

vahel hammaste sära säilitamiseks.

Ülitõhus katlakivi eemaldamine

Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

Loodud optimaalse puhastamise jaoks

Valgemad hambad vaid ühe nädalaga

Teemantikujulised harjased tagavad teile 100% valgemad hambad ühe nädalaga

Meeldetuletusharjased tagavad parima puhtuse

Loodud tagama parimat ultraheli liikumist

Suu tervishoiu paranemine on tõestatud

Osa veelgi parematest suu tervishoiu harjumustest

Mitmele käepidemele sobiv harjapea

Sobib kõikidele Philips Sonicare’i kinniklõpsatavatele hambaharjadele
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Esiletõstetud tooted

Valgemad hambad vaid ühe nädalaga

Philipsi Sonicare DiamondClean

hambaharjapea eemaldab kuni 100% rohkem

plekke, et saavutada valgemad hambad vaid 7

päevaga.

Valgemad hambad, kiiresti

Tihedalt koos paiknevatest teemantikujulistest

harjastest moodustatud DiamondClean'i

plekieemalduspadi eemaldab toidu ja joogi

poolt tekitatud pinnaplekid. Märkate kuni

100%* võrra valgemat naeratust juba 7 päeva

pärast.

Eemaldab kuni 7x rohkem kattu

Kliiniliselt on tõestatud, et Sonicare

DiamondClean hambaharjapea eemaldab

juba vaid nelja kasutusnädalaga kuni 7 korda

rohkem kattu kui käsihambahari.

Maksimaalne ultraheli liikumine

Sonicare'i harjapead on ülitähtsad meie

keskses tehnoloogias, mis hõlmab

kõrgsageduslikke, suure amplituudiga

harjaliigutusi rohkem kui 31000 korda minutis.

Meie enneolematu ultrahelitehnoloogia

suunab võimsuse käepidemest harjapea tippu.

Tulemuseks on dünaamiline ja sujuv liikumine,

mille käigus suunatakse vedelik sügavale

hammaste vahele ja igemepiirile, et

puhastamine oleks alati ülipõhjalik, ent samas

õrn.

Külgeklõpsatav harjapeasüsteem

Selle hambaharjapea saate klõpsuga

käepideme külge lükata ja sealt ära võtta - nii

istub see käepidemel kindlalt ja samas on

seda lihtne hooldada ja puhastada.

Hambaharjapea sobib kõigile Philips

Sonicare'i hambaharja käepidemetele, v.a

PowerUp Battery ja Essence.

Parem suu tervishoid

Nagu kõigil ehtsatel Philips Sonicare

hambaharjapeadel on ka selle hambaharjapea

kasutamine hammastel ja igemetel õrn. Iga

harjapea on läbinud kvaliteedikontrolli, et

tagada ülihea tulemus ja vastupidavus.

Meeldetuletusharjased

Esmapilgul ei pruugigi seda märgata, kuid

harjapead kaotavad oma jäikuse ja kuluvad

tavapärase igakuise kasutamise käigus

aegamisi. Meie sinised meeldetuletusharjased

muutuvad valgeks ja tuletavad teile meelde, et

on aeg hambaharjapea välja vahetada. Parima

tulemuse saavutamiseks vahetage hambaharja

pea välja iga kolme kuu järel.
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Spetsifikatsioon

Kaasasolevad tarvikud

Harjapead: 4 DiamondClean tavaline

Ühilduvus

Harjapeade süsteem: Kinniklõpsatav

Sobivad järgmistele mudelitele:

HealthyWhite+, 2. seeria: katueemaldus, 3.

seeria: igemete tervis, DiamondClean,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, Lastele, HealthyWhite

Disain ja viimistlus

Harjaste jäikus: Tavaline

Värvus: Valge

Meeldetuletusharjased: Sinine harjaste värv

kulub

Suurus: Tavaline

Kasu tervisele

Igemete tervis: Aitab parandada igemete

tervist

Katu eemaldamine: Eemaldab kuni seitse

korda rohkem kattu*

Valgendamine: Valgemad hambad vaid ühe

nädalaga

Kvaliteet ja tulemuslikkus

Asendamine: Iga kolme kuu tagant

Testitud: et tagada optimaalne kasutamine

* kui käsihambahari
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