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G2 Optimal Gum Care
3 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Jedno przyciśniecie
Funkcja Brush Sync
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Bezlitosna dla płytki nazębnej, bardzo łagodna
dla dziąseł.
Skuteczne usuwanie płytki nazębnej zapewnia poprawę stanu
dziąseł
Główka szczoteczki Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (wcześniej znana jako
ProResults Gum Health) nadaje się idealnie dla osób, które potrzebują
delikatnego, a jednocześnie optymalnie skutecznego usuwania płytki nazębnej.
Zewnętrzne włosie łagodnie usuwa płytkę z linii dziąseł.
Wyjątkowo skuteczna pielęgnacja dziąseł
Poprawa zdrowia dziąseł nawet o 100%*
Innowacyjna technologia
Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty**
Testowane pod kątem potrzeb związanych z pielęgnacją jamy ustnej
Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność
Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki
Zawsze wiesz, kiedy dokonać wymiany. Zawsze skutecznie szczotkujesz.
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Zalety
Poprawa zdrowia dziąseł

Wymiana główki szczoteczki

Łatwy montaż

Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości
umożliwia bardzo delikatne szczotkowanie,
które pozwala usunąć płytkę nazębną wzdłuż
linii dziąseł i uzyskać nawet o 100% lepszy
stan dziąseł niż przy zwykłej szczoteczce.
Dzięki specjalnie zakrzywionej precyzyjnej
końcówce można bez problemu dotrzeć do
zębów w głębi jamy ustnej.

Główki szczoteczki stają się mniej skuteczne
po 3 miesiącach użytkowania, ale BrushSync™
przypomni Ci, zanim tak się stanie.
Inteligentna szczoteczka do zębów rejestruje,
jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, i
informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę
główki. Nie masz inteligentnej szczoteczki do
zębów Philips Sonicare? Wystarczy, że
będziesz monitorować niebieskie włosie, które
informuje o konieczności wymiany główki na
nową, gdy zmieni kolor na biały.

Końcówka Optimal Gum Care pasuje do
wszystkich rączek szczoteczek do zębów
Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One i
Essence. Prosty montaż ułatwia wymianę i
czyszczenie.

Parowanie w programie BrushSync™

Pełen komfort psychiczny podczas
szczotkowania

Jedyna prawdziwa technologia soniczna

Dzięki funkcji parowania w programie
BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy
poziom czystości**. Główka szczoteczki Philips
Sonicare G2 Optimal Gum Care synchronizuje
się z wyposażoną w program BrushSync™
rączką Philips Sonicare*** oraz wybiera
najlepszy program i intensywność
szczotkowania, zapewniając wyjątkowo
skuteczne wybielanie. Wystarczy tylko zacząć
szczotkować.

Zaawansowana technologia soniczna Philips
Sonicare wtłacza wodę w szczeliny
międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną
pociągnięciami szczoteczki.

Wszystkie główki szczoteczki Philips Sonicare
są bezpieczne i łagodne dla zębów oraz
dziąseł. Poddajemy je wszechstronnym i
wymagającym testom, aby móc
zagwarantować ich trwałość i wyjątkową
skuteczność przy każdym szczotkowaniu.
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Dane techniczne
Elementy zestawu
Końcówka: 3 G2 Optimal Gum Care
Zgodność
Końcówki: Jedno przyciśniecie
Parowanie w programie BrushSync
Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed
płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed
płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,
DiamondClean, DiamondClean Smart,
EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,
FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
Stylistyka i wykończenie
Miękkość włosia: Średni
Kolor: Biały
Włókna Przypominające: Zanikający niebieski
kolor włosia
Wymiary: Standardowa
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Jakość i skuteczność
Wymiana: Co 3 miesiące
Testowane: pod kątem optymalnego
użytkowania
Korzyści dla zdrowia
Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie
dziąseł
Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy
więcej płytki nazębnej*

* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką
* * Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z
rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę
funkcję

