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Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού.* Ακόμα πιο

βαθιά.
Καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια, ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare InterCare είναι ιδανική για την καταπολέμηση της

συσσώρευσης πλάκας ανάμεσα στα δόντια, την ανακούφιση από την αιμορραγία και την

φλεγμονή των ούλων και για ένα υγιές, όμορφο χαμόγελο.

Καλύτερη καταπολέμηση της πλάκας και φροντίδα των ούλων

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές

οδοντόβουρτσες.

Σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση

Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε 2 μόνο εβδομάδες

Ειδικά σχεδιασμένη για να εισχωρεί πιο βαθιά

Υπενθύμιση αντικατάστασης για βέλτιστο καθαρισμό

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή

Συμβάλλει στην καθημερινή φροντίδα της στοματικής υγιεινής

Κεφαλή οδοντόβουρτσας που ταιριάζει σε πολλές λαβές

Λειτουργεί με οποιαδήποτε κουμπωτή οδοντόβουρτσα Philips Sonicare
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Χαρακτηριστικά

Ιδιαίτερα μακριές τρίχες

Η κεφαλή βουρτσίσματος InterCare έχει εξαιρετικά

μακριές και πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας που

στοχεύουν στην πλάκα που είναι κρυμμένη βαθιά

ανάμεσα στα δόντια σας. Είναι κλινικά

αποδεδειγμένο ότι μειώνει την φλεγμονή των ούλων

και την αιμορραγία σε μόλις 2 εβδομάδες.

Εισχωρεί πιο βαθιά

Αυτή η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare

διαθέτει εξαιρετικά μακριές τρίχες υψηλής

πυκνότητας, για την καταπολέμηση της πλάκας που

κρύβεται βαθιά μέσα στα δόντια, καθώς και σε άλλα

σημεία που είναι δύσκολο να καθαριστούν.

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική

πλάκα.

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare InterCare

είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι απομακρύνει έως και

7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα ανάμεσα στα

δόντια σε σχέση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

Μέγιστη κίνηση sonic

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι

κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την

πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας

εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Κουμπωτή κεφαλή οδοντόβουρτσας

Αυτή η κεφαλή κουμπώνει και αποσπάται από τη

λαβή της οδοντόβουρτσας, για σταθερή εφαρμογή και

εύκολη συντήρηση και καθαρισμό. Ταιριάζει σε όλες

τις οδοντόβουρτσες Philips Sonicare εκτός από την

PowerUp Battery και την Essence.

Καλύτερη στοματική υγιεινή

Όπως όλες οι αυθεντικές κεφαλές Philips Sonicare,

αυτή η κεφαλή είναι ασφαλής για τα δόντια και τα

ούλα. Κάθε κεφαλή υποβάλλεται σε ελέγχους

ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση και η

ανθεκτικότητά της.

Τρίχες υπενθύμισης

Αν και μπορεί να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά,

οι κεφαλές χάνουν τη σκληρότητά τους και

φθείρονται σταδιακά μετά από μερικούς μήνες

κανονικής χρήσης. Αυτή η κεφαλή έχει μπλε τρίχες

που ξεθωριάζουν και γίνονται λευκές, ώστε να

γνωρίζετε πότε πρέπει να την αντικαταστήσετε.

Ιδανικά, η κεφαλή της οδοντόβουρτσας πρέπει να

αντικαθίσταται ανά τρεις μήνες.
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Προδιαγραφές

Περιλαμβάνεται

Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 InterCare σε κανονικό

μέγεθος

Συμβατότητα

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κουμπωτή

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: HealthyWhite+,

Σειρά 2, έλεγχος της πλάκας, Σειρά 3, υγεία των

ούλων, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Σκληρότητα οδοντόβουρτσας: Κανονικό

Χρώμα: Λευκό

Τρίχες υπενθύμισης: Τρίχες με μπλε χρώμα που

ξεθωριάζει

Μέγεθος: Τυπικοί

Καλύτερη στοματική υγιεινή

Υγεία των ούλων: Βελτιώνει την υγεία των ούλων σε

2 εβδομάδες

Αφαίρεση της πλάκας: Αφαιρεί έως και 7 φορές

περισσότερη οδοντική πλάκα*

Ποιότητα και απόδοση

Αντικατάσταση: Κάθε 3 μήνες

Δοκιμασμένη: για βέλτιστη χρήση

 

* συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
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