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Špičkové čistenie.* Hlbší dosah do medzizubných priestorov.

Čistenie medzizubných priestorov a ťažko dostupných oblastí

Kefkový nástavec Philips Sonicare InterCare predstavuje dokonalé riešenie pre ľudí, ktorí chcú pre svoj zdravý,

dokonalý úsmev urobiť viac a navždy skoncovať s nahromadeným povlakom v medzizubných priestoroch

a zmierniť krvácanie a zápal ďasien.

A brush head that fits multiple handles

Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on

Proven to improve oral health

Súčasť lepšej starostlivosti o ústnu dutinu

Designed to optimize performance

Vlákna s pripomenutím zaručia najúčinnejšie čistenie

Navrhnutý tak, aby ste mohli preniknúť hlbšie a ešte ďalej

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare



Kompaktné nástavce pre sonické zubné kefky HX9012/07

Hlavné prvky Technické údaje

Preniknite hlbšie a ešte ďalej

Tento kefkový nástavec Philips Sonicare je

vybavený extra dlhými, hustými vláknami,

ktoré si poradia so skrytým povlakom

uloženým hlboko medzi zubami a ďalšími

ťažko dostupnými miestami. Je dostupný aj vo

väčšej, štandardnej veľkosti na dokonalé

čistenie.

Pohyb s maximálnymi sonickými pohybmi

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek

radu Philips Sonicare v pravidelných

intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej

stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka

čomu zabezpečí každodenné výnimočné

čistenie.

Ľahko nasaditeľné kefkové nástavce

Tento kefkový nástavec môžete jednoducho

nasadiť a zložiť z rukoväte kefky. Výsledkom je

bezpečné nasadenie a ľahká údržba

a čistenie. Nástavec je kompatibilný so

všetkými rukoväťami zubných kefiek Philips

Sonicare okrem modelov PowerUp Battery

a Essence.

Lepší zdravotný stav ústnej dutiny

Rovnako ako všetky autentické kefkové

nástavce Philips Sonicare je aj tento kefkový

nástavec bezpečný pre zuby a ďasná. Každý

kefkový nástavec prešiel testami kvality v

snahe zabezpečiť mimoriadny výkon a

odolnosť.

Vlákna s pripomenutím

Na prvý pohľad to možno nie je viditeľné, ale

vlákna na kefke strácajú svoju pevnosť a po

mesiacoch bežného používania sa postupne

opotrebujú. Naše modré vlákna s

pripomenutím vyblednú a zmenia sa na biele,

čím indikujú, že je najvyšší čas na výmenu. Na

dosiahnutie optimálnych výsledkov

vymieňajte svoj kefkový nástavec každé tri

mesiace.

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Stredná

Vlákna s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré

vyblednú

Veľkosť: Kompaktný

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací

systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre

zdravšie ďasná, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for

Kids (detské), HealthyWhite

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 2 kompaktné kefkové

nástavce InterCare

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Pomáha odstraňovať

zubný povlak

Zdravie ďasien: Pomáha zlepšiť zdravotný

stav ďasien

* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou

zubnou kefkou
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