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Katu vastu karm. Üliõrn igemetele.
Erakordne katueemaldus tagab igemete parema tervise
Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care hambaharjapea (varem ProResults gum health) 

on täiuslik valik, kui soovite õrnalt, kuid optimaalselt kattu eemaldada. Välimised harjased 
eemaldavad igemepiirilt õrnalt katu.

Uuenduslik tehnoloogia
• Testitud, et vastata teie suutervise vajadustele
• Valib parima tulemuse saavutamiseks automaatselt optimaalse režiimi**
• Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Loodud optimaalse puhastamise jaoks
• Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne
• Teate alati, millal on vahetamise aeg. Tagab alati tõhusa puhastamise.

Laitmatuks igemehoolduseks
• Parandab igemete tervist kuni 100%*



 Parandab igemete tervist

Tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased 
harjavad eriti õrnalt, et eemaldada igemepiirilt kattu 
ja parandada tavalise hambaharjaga võrreldes 
igamete tervist kuni 100%. Spetsiaalse kumera kujuga 
võimas otsak muudab tagumiste hammaste ja suu 
tagaosa puhastamise lihtsaks.

BrushSync™-režiimi ühildumine

Meie BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsioon tagab 
alati parima võimaliku puhtuse**. Philips Sonicare G2 
Optimal Gum Care’i harjapea sünkroonitakse 
BrushSync™-ühilduvusega Philips Sonicare’i 
hambaharja käepidemega**, et valida erakordse 
igemehoolduse tagamiseks optimaalne 
harjamisrežiim ja intensiivsuse tase. Teil tuleb vaid 
harjamist alustada.

Varuharjapead

Pärast kolmekuulist kasutamist harjapea tõhusus 
langeb, kuid tuletame teile seda BrushSync™-i abil 
enne meelde. Teie nutikas hambahari jälgib, kui tihti 
ja kui tugevalt te hambaid harjate ning annab teile 

teada, millal on õige aeg vahetamiseks. Teil ei ole 
Philips Sonicare’i nutikat hambaharja? Lihtsalt jälgige 
siniseid vahetatavaid harjasid ja kui need muutuvad 
valgeks, on õige aeg harjapea vahetada.

Ainus tõeline Sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia 
suunab vett hammaste vahele ning selle harjased 
aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades 
silmapaistva igapäevase puhtuse.

Lihtne külge klõpsata

Optimal Gum Care’i harjapea sobib ideaalselt iga 
Philips Sonicare’i hambaharja käepidemega, 
eranditeks on Philips One ja Essence. Lihtsalt 
klõpsake külge ning nautige kerget vahetust ja 
puhastamist.

Meelerahu harjamisel

Kõik Philips Sonicare’i harjapead on hammastele ja 
igemetele ohutud ning õrnad. Testide ajal pannakse 
meie harjapeade omadused proovile, et tagada teile 
harjamisel alati suurepärane tulemus ja vastupidavus.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värv: Valge

Disain ja viimistlus
• Harjaste jäikus: Keskmine
• Meeldetuletusharjased: Sinine harjaste värv kulub
• Suurus: Tavaline

Ühilduvus
• Harjapeade süsteem: Kinniklõpsatav
• BrushSync-režiimi ühildumine
• Sobivad järgmistele mudelitele: 2. seeria: 

katueemaldus, 2. seeria: kaitse katu tekkimise 
vastu, 3. seeria: igemete tervis, DiamondClean, 
DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, 
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum 
Connected, FlexCare+, Lastele, HealthyWhite, 
HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Kaasasolevad tarvikud
• Harjapead: 2 G2 Optimal Gum Care

Kvaliteet ja tulemuslikkus
• Varuosad: Iga kolme kuu tagant
• Testitud: et tagada optimaalne kasutamine

Kasu tervisele
• Igemete tervis: Aitab parandada igemete tervist
• Katu eemaldamine: Eemaldab kuni seitse korda 

rohkem kattu*
•

* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
* *BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsiooni saab kasutada ainult 
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