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Melhora a saúde das gengivas em até 100%*

*mais do que a escovagem manual

Oferece uma remoção superior da placa bacteriana e saúde oral numa escova de

dentes elétrica fácil de utilizar, para ajudar a prevenir e reduzir os primeiros sinais

de problemas nas gengivas, enquanto lhe proporciona a experiência de

escovagem mais confortável

Guia-o pelas recomendações dos dentistas

O SmarTimer ajuda-o a cumprir o tempo de escovagem recomendado

O temporizador de intervalos Quadpacer encoraja uma escovagem cuidada

Melhora mais a saúde oral do que uma escova de dentes manual

Melhor do que uma escova de dentes manual para gengivite

Remove até 6 vezes mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os

dentes

Offers a customized brushing experience

Três definições de intensidade para uma experiência suave

Recommended by dental professionals world wide

Foi comprovado que melhora a saúde das gengivas de 3 formas

Seguro em ortodontia, restaurações dentárias e capas
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Destaques

Melhora a saúde das gengivas de 3 formas

Eficácia clinicamente comprovada no

melhoramento da saúde das gengivas de três

formas: reduz a vermelhidão, o inchaço e o

sangramento (locais)

Previne e reduz a gengivite

Com remoção superior da placa bacteriana ao

longo da linha das gengivas, esta escova de

dentes pode ajudar a reduzir a gengivite até

100% melhor do que uma escova de dentes

manual em apenas duas semanas

Três definições de intensidade

Com três definições de intensidade

personalizáveis (baixa, média e alta), pode

seleccionar o nível de potência correcto para

se assegurar de que a escovagem é confortável

para si ao longo da linha das gengivas. Após

1,5 segundos de escovagem,

terá de premir o botão duas vezes para mudar

de modo. Uma vez para pausar e a segunda

vez para mudar.

Remoção de placa dentária até 6 vezes

superior

Remove até 6 vezes mais placa bacteriana ao

longo da linha das gengivas do que uma

escova de dentes manual.

Tecnologia sónica

A nossa tecnologia sónica cria uma ação de

limpeza dinâmica exclusiva que melhora a

passagem do fluido entre os dentes e ao longo

da linha das gengivas para uma limpeza

profunda, mas suave

Segura e delicada

O movimento suave desta escova de dentes

Philips Sonicare é segura para restaurações

dentárias, incluindo em ortodontia, implantes e

capas, para que possa escovar os dentes sem

preocupações.

SmarTimer

Esta escova de dentes elétrica da Philips

Sonicare dispõe de um SmarTimer especial

para o ajudar a cumprir o tempo de escovagem

de dois minutos recomendado pelos dentistas

Quadpacer

Dispõe de um temporizador de intervalos

Quadpacer para ajudar a encorajar uma

escovagem cuidadosa de toda a boca. A

escova de dentes emite um sinal sonoro a

cada 30 segundos, o que significa que chegou

a hora de se deslocar para outra área da boca.
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Especificações

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Até 3 semanas **

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Verde persa

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Itens incluídos

Cabeças de escova: 1 ProResults para saúde

das gengivas

Carregador: 1

Pegas: 1 saúde das gengivas da série 3

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 6 vezes mais placa

dentária*

Velocidade: Até 31 000 movimentos da

escovagem/min.

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das

gengivas

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual

* *com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo limpar
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