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Szczoteczka zapewniająca zdrowie dziąseł
Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie*

Zdrowie zębów zależy od zdrowia dziąseł. Zadbaj o swoją jamę ustną, korzystając z główki szczoteczki G3

Premium Gum Care. Jej miękkie elementy boczne są elastyczne i dostosowują się do kształtu dziąseł, dwukrotnie

zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami**, co umożliwia wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki nazębnej przy

linii dziąseł.

Innovative technology

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty****

Designed to optimize performance

Zawsze wiesz, kiedy dokonać wymiany. Zawsze skutecznie szczotkujesz.

Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Testowane pod kątem potrzeb związanych z pielęgnacją jamy ustnej

For exceptional gum care

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***

An unrivaled deep clean

Miękkie gumowe boki zginają się, zapewniając aż dwa razy większy kontakt z czyszczoną powierzchnią

Teraz jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska

75% plastiku zawartego w tym produkcie jest bioplastikiem*



Standardowe główki szczoteczki sonicznej HX9054/17

Zalety

Przede wszystkim zdrowe dziąsła

Zaokrąglony profil końcówki Premium Gum

Care maksymalizuje kontakt włókien z linią

dziąseł. Zapewnia siedmiokrotnie zdrowsze

dziąsła w porównaniu ze szczoteczką

manualną*.

Zapomnij o płytce nazębnej

Pozwala to uzyskać jeszcze większą moc

sonicznego czyszczenia, także w trudno

dostępnych miejscach. Dzięki swojej

elastyczności końcówka Premium Gum Care

usuwa aż dziesięć razy więcej płytki nazębnej

niż szczoteczka manualna.

Technologia Philips Sonicare

Zaawansowana technologia soniczna Philips

Sonicare wtłacza wodę w szczeliny

międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną

pociągnięciami szczoteczki.

Teraz jeszcze bardziej przyjazna dla

środowiska

Z myślą o ograniczeniu wpływu naszych

produktów na środowisko naturalne, do

produkcji tych końcówek wykorzystaliśmy aż

75% bioplastiku******, a ich opakowanie nadaje

się w 100% do recyklingu*******.

Wymieniaj co 3 miesiące

Końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne

po 3 miesiącach użytkowania. Na szczęście

funkcja BrushSync™ przypomni Ci o tym,

zanim tak się stanie. Inteligentna szczoteczka

do zębów rejestruje, jak często i jak mocno

szczotkujesz zęby, i informuje, gdy nadejdzie

czas na wymianę końcówki. Nie masz

inteligentnej szczoteczki do zębów Philips

Sonicare? Wystarczy, że będziesz obserwować

niebieskie włókna — o konieczności wymiany

końcówki na nową świadczy zmiana koloru na

biały.

Łatwy montaż

Główka G3 Premium Gum Care pasuje do

wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare

z wyjątkiem Philips One i Essence. Prosty

montaż ułatwia wymianę i czyszczenie.

Pełen komfort psychiczny podczas

szczotkowania

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.

Parowanie w programie BrushSync™

Dzięki funkcji parowania w programie

BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy

poziom czystości****. Główka szczoteczki

Philips Sonicare G3 Premium Gum Care

synchronizuje się z wyposażoną w program

BrushSync™ rączką Philips Sonicare**** oraz

wybiera najlepszy program i intensywność

szczotkowania, zapewniając wyjątkowo

skuteczną pielęgnację dziąseł. Wystarczy tylko

zacząć szczotkować.
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Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Miękkie

Kolor: Biały

Inteligentne rozpoznawanie główki

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Materiał główki szczoteczki: Miękkie

elastyczne brzegi

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

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

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówka: 4 G3 Premium Gum Care

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Nawet 7 razy zdrowsze

dziąsła*

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy

więcej płytki nazębnej*****

* w trybie pracy Gum Health w porównaniu ze szczoteczką

manualną w ciągu dwóch tygodni; na podstawie

badania GBI.

* * W porównaniu z główką DiamondClean

* ** W trybie pracy Gum Health w porównaniu ze

szczoteczką manualną w ciągu dwóch tygodni; na

podstawie badania GBI.

* *** Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z

rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę

funkcję.

* **** W porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

* ***** Na podstawie bilansu masy

* ******Dotyczy lokalizacji, w których segreguje się odpady

z tworzywa sztucznego i papierowe
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