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Valgem ja säravam naeratus
Eemaldab 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga*

Toit ja jook muudavad naeratuse tuhmimaks. Meie Premium White harjapeaga

muutub teie naeratus valgemaks. Poleerivad harjased eemaldavad hamba pinnalt

plekid ja muudavad hambad kolme päevaga nähtavalt valgemaks ning tagavad

suurepärase hammaste puhtuse.

Erakordselt valgete hammaste saavutamiseks

Eemaldab hamba pinnalt 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga*

Philips Sonicare'i seni sügavaim puhastus

Eemaldab kuni 10× rohkem kattu kui käsihambahari

Kuni 4× parem pinnakontakt* tagab hõlpsa sügavpuhastuse

Uuenduslik tehnoloogia

Valib parima tulemuse saavutamiseks automaatselt optimaalse režiimi***

Töötatud välja meie ainulaadset Sonicare puhastustehnoloogiat täiendama

Loodud optimaalse puhastamise jaoks

Testitud, et vastata teie suutervise vajadustele

Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne

Teate alati, millal on vahetamise aeg. Tagab alati tõhusa puhastamise.
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Esiletõstetud tooted

Valgemad hambad, kiiresti

Philips Sonicare Premium White harjapea

keskossa koondatud tihedalt paiknevad

harjased näevad vaeva selle nimel, et

eemaldada tõhusalt kattu ning hammaste

pinnale iga päev toidu ja joogi kasutamise

järel tekkivaid plekke. Painduvad küljed

lasevad harjastel sügavpuhastamiseks teie

hammaste ja igemete ainulaadset kuju jälgida,

tagades teile säravama naeratuse kõigest

kolme päevaga.

Kohandatav puhastustehnoloogia

Meie kohanev puhastustehnoloogia tagab

hambaid pestes alati soovitud puhtuse.

Pehmed painduvast kummist küljed

võimaldavad Premium White’il teie suu

ainulaadset kontuuri jälgida. Meie harjased

kohanevad teie igemete ja hammastega,

tagades sügavpuhastamiseks tavalise

harjapeaga võrreldes kuni 4× suurema

pinnakontakti** – isegi raskesti

ligipääsetavates kohtades. Kohanev

puhastustehnoloogia võimaldab igemepiiri

õrnalt jälgida ega lase liigse jõuga harjata,

muutes seeläbi harjamise meeldivaks ja

tagades suurepärase puhtuse.

Jätke hambakatuga hüvasti

Premium White’i kasutamine tagab

suurepärase puhtuse ja ka igapäevase

valgendamise. Selle painduv kuju aitab

eemaldada hammastelt ja igemepiirilt kuni 10×

rohkem kattu, tagades põhjaliku puhtuse, mida

on näha ja tunda.

Philips Sonicare'i tehnoloogia

Sonicare’i harjapea ja käepide toimivad koos

hästi. Meie Sonic-tehnoloogiat täiustades

tagavad need ülima puhtuse. Hambaharja kiire

vibreerimine kiirusel kuni 62 000 harjaliigutust

minutis muudab hambapasta kattu lõhustavaks

vahuks, suunates vahumullid ülima puhtuse

tagamiseks sügavale hammaste vahele ja

igemepiirile.

Nutikas harjapea vahetamine

Pärast kolmekuulist kasutamist harjapea

tõhusus langeb, kuid tuletame teile seda

BrushSync™-i abil enne meelde. Teie nutikas

hambahari jälgib, kui tihti ja kui tugevalt te

hambaid harjate ning annab teile teada, millal

on õige aeg vahetamiseks. Teil ei ole Philips

Sonicare’i nutikat hambaharja? Lihtsalt jälgige

siniseid vahetatavaid harjasid ja kui need

muutuvad valgeks, on õige aeg harjapea

vahetada.

Meelerahu harjamisel

Kõik Philips Sonicare’i harjapead on

hammastele ja igemetele ohutud ning õrnad.

Testide ajal pannakse meie harjapeade

omadused proovile, et tagada teile harjamisel

alati suurepärane tulemus ja vastupidavus.

Lihtne külge klõpsata

Premium White’i harjapea sobib ideaalselt iga

Philips Sonicare’i hambaharja käepidemega

kasutamiseks, eranditeks on PowerUp Battery

ja Essence. Lihtsaks vahetamiseks ja

puhastamiseks hõlpsasti külgeklõpsatav ja

eemaldatav.
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Spetsifikatsioon

Kaasasolevad tarvikud

Harjapead: 4 W3 Premium White

Disain ja viimistlus

Nutikas harjapea tuvastus

Harjaste jäikus: Keskmise pehmusega

Värvus: Valge

Hambaharja peade materjal: Pehmed,

painduvad kummist küljed

Meeldetuletusharjased: Sinine harjaste värv

kulub

Suurus: Tavaline

Ühilduvus

Harjapeade süsteem: Kinniklõpsatav

Sobivad järgmistele mudelitele: 2. seeria:

katueemaldus, 2. seeria: kaitse katu tekkimise

vastu, 3. seeria: igemete tervis, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, Lastele,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Kvaliteet ja tulemuslikkus

Asendamine: Iga kolme kuu tagant

Testitud: et tagada optimaalne kasutamine

Kasu tervisele

Katu eemaldamine: Eemaldab 10× rohkem

kattu****

Valgendamine: Eemaldab 100% rohkem

plekke*

* White+ režiimis ja juhtivat valgendavat hambapastat

kasutades, võrreldes käsihambaharjaga

* **BrushSync™-režiimi ühildumist saab kasutada ainult

Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja

käepidemega

* *DiamondCleani harjapea

* *** võrreldes käsihambaharjaga
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