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Limpeza superior.* Dentes mais brancos.
Limpeza avançada para remoção de manchas e para dentes

mais brancos

A cabeça de escova de dentes DiamondClean é perfeita para quem deseja ir além

de uma limpeza profunda para remover manchas à superfície para um sorriso

branco e radiante. Esta cabeça da escova também é ótima para manter o sorriso

brilhante entre tratamentos de branqueamento profissionais.

Proporciona uma remoção excecional da placa bacteriana

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Desenvolvida para otimização do desempenho

Dentes mais brancos em apenas uma semana

As cerdas em forma de diamante tornam os seus dentes 100% mais brancos em 1

semana

Cerdas com aviso asseguram a limpeza mais eficiente

Desenvolvido para maximizar o movimento sónico

Foi comprovado que melhora a saúde oral

Integrada numa rotina melhor de saúde oral

Uma cabeça de escova que encaixa em várias pegas

Funciona com qualquer escova de dentes de encaixe Philips Sonicare
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Destaques

Dentes mais brancos em apenas uma semana

A cabeça da escova de dentes DiamondClean

da Philips Sonicare remove até 100% mais

manchas para dentes mais brancos em apenas

7 dias.

Dentes mais brancos, rápido

A zona central para remoção de manchas da

DiamondClean, que dispõe de cerdas em

forma de diamante muito agrupadas, remove

as manchas de superfície causadas por

alimentos e bebidas. Irá notar um sorriso até

100% mais branco*, em apenas 7 dias.

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana

Foi comprovado clinicamente que a cabeça de

escova DiamondClean da Philips Sonicare

remove até 7 vezes mais placa bacteriana do

que uma escova de dentes manual, após

apenas quatro semanas de utilização.

Movimento sónico maximizado

As cabeças da escova Philips Sonicare são

vitais para a nossa tecnologia principal de

movimentos da escova de alta amplitude e de

alta frequência que executam mais de 31 000

vibrações da escova por minuto. A nossa

incomparável tecnologia sónica leva toda a

energia da pega até à ponta da cabeça da

escova. Este movimento sónico cria uma ação

dinâmica do fluido que melhora a passagem

do fluido entre os dentes e ao longo da linha

das gengivas para proporcionar uma limpeza

superior mas suave em cada utilização.

Sistema de cabeça de escova de encaixe

Esta cabeça de escova encaixa e desencaixa

da pega da escova para uma colocação segura

e para manutenção e limpeza fáceis. Esta é

compatível com todas as pegas de escovas de

dentes Philips Sonicare excepto: PowerUp

Battery e Essence.

Uma melhor saúde oral

Tal como todas as cabeças de escova Philips

Sonicare, esta cabeça de escova é segura para

dentes e gengivas. A qualidade de cada

cabeça de escova foi testada para um

desempenho e duração excecionais.

Cerdas com aviso

À primeira vista pode não ser óbvio, mas as

cabeças da escova perdem dureza e

desgastam-se gradualmente ao longo dos

meses de utilização normal. A cor azul das

nossas cerdas com aviso vai desaparecendo

até ficarem brancas e isto ajuda-o a

reconhecer quando é necessária uma

substituição. Para obter os melhores

resultados, substitua a cabeça da escova a

cada três meses.
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Especificações

Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 DiamondClean padrão

Compatibilidade

Sistema da cabeça da escova: De encaixe

Compatível com estes modelos:

HealthyWhite+, Série 2, defesa contra placa

bacteriana, Série 3 para saúde das gengivas,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Design e acabamento

Sensação de rigidez das cerdas: Média

Cor: Branco

Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas

desvanece

Tamanho: standard

Benefícios para a saúde

Saúde das gengivas: Ajuda a melhorar a

saúde das gengivas

Remoção da placa bacteriana: Remove até 7

vezes mais placa bacteriana*

Branqueamento: Dentes mais brancos em

apenas uma semana

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testado: para a melhor utilização

* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual
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