Tandbørstehoved til
plakkontrol
Pakke med 4 stk.
Standardstørrelse
Klik på
Avanceret fjernelse af plak
HX9024/07

Suveræn plakforsvar
Tandbørstehoved til avanceret fjernelse af plak*
Med Plaque Targeting Design hjælper Philips-børstehovedet til plakforsvar med at
fjerne plak op til 6 gange bedre end en manuel tandbørste.
Leverer avanceret fjernelse af plak
Fjerner op til 6 gange mere plak end en manuel tandbørste
Designet til at optimere ydeevnen
Optimeret til enestående fjernelse af plak*
Børsteindikatoren sikrer den mest eﬀektive tandrensning
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi
Dokumenteret forbedring af mundhygiejne
En del af en bedre mundhygiejne
Et børstehoved, der passer til ﬂere forskellige håndtag
Fungerer med alle klik på-tandbørster fra Philips Sonicare

Tandbørstehoved til plakkontrol

HX9024/07

Vigtigste nyheder

Speciﬁkationer

Enestående fjernelse af plak

Medfølgende dele
Børstehoveder: 4 ProResults plakforsvar

Klik på-system til børstehoveder

Dette børstehoved har tætpakkede totter af høj
kvalitet til eﬀektiv fjernelse af plak. Har også
specialbuede, kraftige totter, der nemt når frem
til tænderne bagest i munden.

Børstehovedet klikkes af og på børstehåndtaget
og giver en sikker pasform og nem rengøring
og vedligeholdelse. Det passer til alle Philips
Sonicare tandbørstehåndtag, undtagen:
PowerUp batteriet og Essence.

Fjerner op til 6 gange mere plak
Bedre mundpleje

Kompatibilitet
Børstehovedsystem: Klik på
Velegnet til disse modeller: HealthyWhite+,
Plakforsvar i 2-serien, Tandkødssundhed i 3serien, DiamondClean, EasyClean, FlexCare,
FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids,
HealthyWhite
Design og ﬁnish
Fornemmelsen af børsternes stivhed:
Almindelig
Farve: Hvid
Børsteindikator: Den blå børstefarve
forsvinder
Størrelse: Standard
Sundhedsmæssige fordele
Sundt tandkød: Hjælper med at sikre sundt
tandkød
Fjernelse af plak: Fjerner op til 6 gange mere
plak*
Klinisk testet til at fjerne op til 6 gange mere
plak end en manuel tandbørste.
Maksimeret sonisk bevægelsesmønster

Som alle autentiske Philips Sonicaremærkevarebørstehoveder er dette børstehoved
sikker at bruge på tænder og tandkød. Hvert
børstehoved er kvalitetstestet, så det opnår en
enestående ydeevne og holdbarhed.

Kvalitet og ydeevne
Udskiftning: Hver 3. måned
Testet: med henblik på optimal brug

Børsteindikator

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi
sender vand ind mellem tænderne, og dens
børstebevægelser opløser plak og fjerner det,
så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
Det er muligvis ikke tydeligt ved første øjekast,
men børstehoveder mister deres stivhed og
slides gradvist ned efter måneders almindelig
brug. Vores blå børsteindikatorer nedtones til
hvid og hjælper dig med at se, hvornår det er
tid til udskiftning. For at opnå det bedste
resultat bør børstehovedet udskiftes hver tredje
måned.
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* end en manuel tandbørste

