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Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis

Grūti aizsniedzamu vietu tīrīšana tagad ir kļuvusi daudz vieglāka. Mūsu

AdaptiveClean birstes uzgalis nodrošina 4x lielāku virsmas saskari* un viegli

absorbē pārāk lielu tīrīšanas spiedienu. Taču tīrīšanas laikā varat iegūt izcilus

rezultātus, nenodarot kaitējumu smaganām.

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību
Iekļaujas mutes veselības uzlabošanas programmā

Designed to optimize performance
Sari ar indikatoru nodrošina visefektīvāko tīrīšanu

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

Darbojas ar visām Philips Sonicare uzspraužamajām zobu birstēm

Philips Sonicare's deep clean
4x ciešāka saskare ar virsmu*, nodrošinot vieglu un rūpīgu tīrīšanu

Līdz pat 2x labāka smaganām nekā manuāla zobu birste

Philips Sonicare's best plaque removal
10x efektīvāka aplikuma noņemšana** no grūti aizsniedzamām zonām
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Izceltie produkti
Pielāgojas jūsu zobiem

Mūsu AdaptiveClean elektriskās zobu birstes

uzgalis ir unikāls, jo pielāgojas jūsu zobu un

smaganu formai. Birstes uzgaļa gumijas sānu

daļas ir saudzīgas un lokanas, bet sari

pielāgojas katra zoba virsmai. Tādējādi saskare

ar zobu virsmu ir 4x ciešāka*, savukārt

aplikuma (gar smaganu līniju un starp zobiem)

noņemšanas efektivitāte pieaug līdz pat 10x

reizēm.** Pat grūti aizsniedzamas vietas tiek

rūpīgi iztīrītas, vienlaikus saudzējot smaganas.

Saudzīga smaganām

Izmantojot AdaptiveClean birstes uzgali, pat

visrūpīgākā tīrīšana ir saudzējoša. Kad Sonic

zobu birste virzās gar smaganu līniju, lokanās

birstes malas un sari absorbē pārmērīgu

spiedienu. Tādēļ mīkstie audi ap smaganām

tiek aizsargāti, pat ja birste tiek stingri spiesta.

Visrūpīgākā tīrīšana

Mūsu visnovatoriskākais birstes uzgalis

nodrošina līdz šim visrūpīgāko tīrīšanu. Ar savu

lokano formu AdaptiveClean birstes uzgalis var

noņem līdz pat 10x vairāk aplikuma no grūti

aizsniedzamām zonām. Birstes uzgalis ir īpaši

izstrādāts, lai uzlabotu Philips Sonic zobu

birstes dinamiskās tīrīšanas darbību. Izmantojot

šo zobu birsti, lielisko tīrīšanas rezultātu ne

tikai redzēsiet, bet arī sajutīsiet.

Maksimāla kustība

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes

kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu

nodrošinot izcilu tīrību.

Uzspraužama birstes uzgaļa sistēma

Šo birstes uzgali iespējams uzspraust un

noņemt no roktura ērtai apkopei un tīrīšanai.

Tas ir piemērots visiem Philips Sonicare zobu

birstes rokturiem, izņemot: PowerUp Battery un

Essence.

Labāka mutes veselība

Tāpat kā visus Philips Sonicare autentiskos

zobu sukas uzgaļus, arī šo sukas uzgali var

droši izmantot zobiem un smaganām. Katram

zobu sukas uzgalim ir veikta veiktspējas un

izturības pārbaude.

Sari ar indikatoru

Sākumā tas var nebūt tik acīmredzami, taču

birstes uzgaļi vairākus mēnešus ilgā lietošanas

laikā nolietojas. Zilie sari ar indikatoru kļūst

balti un palīdz jums noteikt, kad pienācis laiks

nomaiņai. Lai iegūtu optimālus rezultātus,

nomainiet birstes uzgali ik pēc trīs mēnešiem.
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Specifikācijas
Dizains un apdare
Krāsa: Balta

Dizains un apdare
Saru stingrums: Vidēja

Birstes uzgaļa materiāls: Mīkstas, lokanas

gumijas malas

Sari ar indikatoru: Zila saru krāsa, kas paliek

blāva

Lielums: Standarta

Saderība
Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams

Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma

kontrole, 3 sērijas smaganu veselība,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Komplektā iekļautie piederumi
Suku uzgaļi: 4 AdaptiveClean

Kvalitāte un sniegums
Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem

Pārbaudīts: optimālai lietošanai

Veselības ieguvumi
Smaganu veselība: Uzlabo smaganu veselību

2 nedēļās

Nosēdumu noņemšana: Noņem 10x vairāk

aplikuma**

* Salīdzinot ar DiamondClean birstes uzgali

* * nekā parastā zobu birste
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