
 

 

Philips Sonicare 
DiamondClean
Hlavice sonického 
kartáčku standardní 
velikost 4 ks

4 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Dokonalé čištění, bělejší zuby.
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avice kartáčku Philips Sonicare DiamondClean s průřezy vláken ve tvaru diamantového 
usu je vyvinuta pro efektivnější odstranění pigmentů z povrchu zubů. Tato hlavice je 
ělá rovněž pro udržování zářivého úsměvu v období mezi profesionálním bělením.

A brush head that fits multiple handles
• Kompatibilní se všemi kartáčky Philips Sonicare 3. generace

Provides an exceptional plaque removal
• Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Proven to improve oral health
• Součást kvalitnější pravidelné péče o zdraví zubů a dásní

Navrženo pro optimální výkon
• Vlákna ve tvaru diamantu zajistí o 100 % bělejší zuby během jednoho týdne
• Vlákna, která upozorní – pro to nejúčinnější čištění
• Bělejší zuby za pouhý jeden týden
• Zkonstruováno pro plné využití sonické technologie



 Bělejší zuby za pouhý jeden týden

Kartáčková hlavice Philips Sonicare 
DiamondClean odstraní až o 100 % více skvrn 
a zajistí tak bělejší zuby během pouhých 7 dní.

Bělejší zuby, rychle

Část DiamondClean pro odstraňování 
pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna 
ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové 
skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla 
a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv 
zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.

Odstraňuje až 7x více plaku

Je klinicky prokázáno, že kartáčkové hlavice 
Philips Sonicare DiamondClean odstraňuje až 

7krát více plaku než manuální zubní kartáček, a 
to již po několika týdnech používání.

Plné využití sonické technologie

Kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou 
životně důležitou součástí naší klíčové 
technologie vysokofrekvenčních pohybů 
kartáčku s vysokou amplitudou, které 
provedou více než 31 000 stěrů za minutu. 
Naše bezkonkurenční sonická technologie plně 
šíří výkon celým kartáčkem, z rukojeti až po 
špičku kartáčkové hlavice. Tento sonický 
pohyb vytváří dynamickou činnost kapaliny, 
která se dostává mezi zuby a podél linie dásní a 
pokaždé zajistí vynikající a současně jemné 
vyčištění.

Zacvakávací hlavice kartáčku

Tuto kartáčkovou hlavici lze nasadit i sejmout 
z rukojeti kartáčku, kde dobře drží a současně 
umožňuje snadnou údržbu a čištění. Je vhodná 
pro všechny rukojeti zubních kartáčků Philips 
Sonicare s výjimkou: PowerUp Battery a 
Essence.

Kvalitnější péče o zdraví zubů a dásní

Stejně jako všechny autentické kartáčkové 
hlavice značky Philips Sonicare je i tato 
bezpečná pro zuby a dásně. Kvalita každé 
kartáčkové hlavice byla testována a prokázala 
výjimečný výkon a trvanlivost.

Vlákna, která upozorní

Na první pohled to nemusí být znát, avšak 
kartáčkové hlavice ztrácejí tuhost a postupně 
se po několika měsících obvyklého používání 
opotřebují. Naše modrá vlákna zbělením jasně 
upozorní na potřebu výměny kartáčkové 
hlavice. Chcete-li dosáhnout optimálních 
výsledků, hlavu vyměňte každé tři měsíce.
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Přednosti
Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks
4 ks v balení Standardní velikost, Nasazovací, Dokonalé čištění, bělejší zuby.
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Design a provedení
• Barva: Bílá

Design a provedení
• Měkkost vláken: Střední
• Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy vláken
• Velikost: Standardní

Kompatibilita
• Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací
• Vhodné pro tyto modely: HealthyWhite+, Řada 2 

Series pro předcházení zubního plaku, Řada 3 
Series péče o dásně, DiamondClean, EasyClean, 
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, pro děti, 
HealthyWhite

Balení obsahuje
• Kartáčkové hlavice: 4 ks DiamondClean, 

standardní velikost

Kvalita a výkon
• Výměna: Každé 3 měsíce
• Testováno: pro optimální použití

Přínos pro zdraví
• Odstraňování zubního plaku: Odstraňuje až 7x více 

plaku*
• Zdraví dásní: Pomáhá zlepšit zdravotní stav dásní
• Bělení: Bělejší zuby za pouhý jeden týden
•
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Specifikace
Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks
4 ks v balení Standardní velikost, Nasazovací, Dokonalé čištění, bělejší zuby.

* než manuální kartáček
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