Стандартни глави за
звукова четка за зъби
AdaptiveClean
опаковка – 2 бр.
Стандартен размер
Поставяне с щракване
Най-дълбоко почистване

По-дълбоко почистване, по-здрави венци
Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
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Почистването на труднодостъпните проблемни зони вече е много по-лесно. Нашата глава
за четка за зъби AdaptiveClean позволява 4 пъти по-плътен контакт с повърхността* и
лесно неутрализира излишния натиск при миене. Както и да миете зъбите си, получавате
едно наистина дълбоко почистване, което е нежно към венците.
Най-дълбокото почистване от Philips Sonicare досега
4 пъти повече контакт с повърхността* за дълбоко почистване без усилия
До 2 пъти по-полезна за венците отколкото ръчна четка
Най-доброто отстраняване на плака от Philips Sonicare
10 пъти по-добро отстраняване на плаката** от труднодостъпните зони
Проектирани за постигане на оптимален резултат
Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
Напомнящите косъмчета гарантират най-ефективно почистване
Работи с всички четки за зъби Philips Sonicare
Доказано подобрява здравето на устата
Част от по-добрата всекидневна грижа за устната хигиена
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Акценти
Адаптиране спрямо зъбите ви

Нашето най-дълбоко почистване

Система за поставяне на главата с щракване

Нашата четка за зъби AdaptiveClean е единствената
електрическа четка за зъби с глава, която може да
следва специфичната форма на вашите зъби и венци.
С меки, огъващи се гумени страни – косъмчетата на
четката могат да паснат точно на повърхността на
всеки зъб. Получавате до 4 пъти повече контакт с
повърхността* и до 10 пъти по-добро премахване на
плаката** по продължение на целите венци и между
зъбите. Дори и труднодостъпните зони са дълбоко
почистени, без това да наранява венците.

Нашата най-иновативна глава за четка е и най-дълбоко
почистваща ни глава за четка до момента.
Благодарение на гъвкавата си форма главата за четка
AdaptiveClean може да отстрани до 10 пъти повече
плака от труднодостъпните зони. Движенията на
главата на четката са специално разработени да
подобрят динамичните почистващи движения на
вашата акумулаторна четка Philips. Както и да четкате
зъбите си, ще получите изключително почистване,
което можете да видите и усетите.

Тази глава за четка се поставя и сваля с щракване на
дръжката за здраво закрепване и лесна поддръжка и
почистване. Тя може да се закрепи към всяка дръжка
на четка за зъби Philips Sonicare с изключение на
PowerUp Battery и Essence.

Нежност за венците

Максимални звукови вибрации

По-добра устна хигиена

Като всички автентични глави на четки с марката
Philips Sonicare, тази глава на четка е безопасна за
зъбите и венците. Всяка глава на четка е тествана за
качество за изключителна производителност и
издръжливост.
Благодарение на главата за четка AdaptiveClean дори
и дълбокото почистване става нежно. Докато вашата
четка за зъби с акумулаторна батерия преминава
покрай венците, гъвкавите страни и косъмчета на
четката поемат излишния натиск, който бихте могли
да приложите. Меката тъкан около венците ви остава
защитена, дори и ако натискате прекомерно силно.

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare
изтласква вода между зъбите, а движенията на
четката разтварят плаката и я отстраняват за
изключително ежедневно почистване.

Напомнящи косъмчета

На пръв поглед може да не е очевидно, но главите на
четката губят от твърдостта си и постепенно се
износват в продължение на месеци нормална
употреба. Нашите сини напомнящи косъмчета
избледняват и ви помагат да разберете кога е време
за подмяна. За оптимални резултати сменяйте
вашата глава на четка на всеки три месеца.
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Спецификации
Включени в комплекта
Глави за четка: 2 AdaptiveClean стандартна
Съвместимост
Система на главата за четка: Поставяне с щракване
Подходяща за следните модели: 2 серия за контрол
на плаката, 3 серия за здраве на венците,
DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,
FlexCare+, за децата, HealthyWhite

Дизайн и покритие
Усещане на твърдост на косъмчетата: Обикновен
Цвят: Бяло
Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на
сините косъмчета
Размер: Стандартна форма
Материал на главата за четка: Меки, гъвкави гумени
страни
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Лечебен ефект
Здраве на венците: Подобрява здравето на венците
за 2 седмици
Отстраняване на плаката: Отстранява до 10 пъти
повече плака**
Качество и производителност
Резервни части: На всеки 3 месеца
Тествана: за оптимална употреба

* Сравнение с глава за четка DiamondClean
* *в сравнение с ръчна четка за зъби

