Philips Sonicare
DiamondClean
Standartinės „Sonic“ dantų
šepetėlio galvutės

2 vnt.
Standartinis dydis
Įstatoma
Puikus valymas, baltesni dantys
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Puikus valymas.* Baltesni dantys.
Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni
Dantų šepetėlio galvutė „DiamondClean“ puikiai tinka tiems, kurie nori ne tik kruopščiai valyti
dantis, bet ir pašalinti paviršines dėmes bei džiaugtis akinančia, balta šypsena. Ši šepetėlio
galvutė puikiai tiks norint palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų.
A brush head that fits multiple handles
• Veikia su bet kuriuo „Philips Sonicare“ įstatomu dantų šepetėliu
Provides an exceptional plaque removal
• Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis
Proven to improve oral health
• Rutinos dalis, siekiant geresnės burnos higienos
Designed to optimize performance
• Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę
• Primenantys šereliai užtikrina efektyviausią dantų valymą
• Per savaitę baltesni dantys
• Konstrukcija užtikrina greitesnius judesius

Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
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Ypatybės
Per savaitę baltesni dantys

DiamondClean“ šepetėlio galvutė pašalina iki 7
kartų daugiau apnašų, nei paprastas dantų
šepetėlis.

Geresnė burnos higiena

Greitesni judesiai

„Philips Sonicare DiamondClean“ dantų
šepetėlio galvutė pašalina iki 100 % daugiau
dėmių, kad dantys taptų baltesni vos per 7
dienas.
Baltesni dantys, greitai

„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš
tankių, deimanto forma suformuotų šerelių,
pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias
paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps
iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.

„Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės yra ypač
svarbios mūsų pagrindinei aukšto dažnio,
didelės amplitudės šepetėlių judėjimo
technologijai, atliekančios daugiau 31 000
šepetėlio mostų per minutę. Mūsų
neprilygstama ultragarso technologija visiškai
išplečia galią nuo rankenos iki šepetėlio
galvutės galo. Šis ultragarsinis judesys sukuria
dinamišką skysčių judėjimą, dėl kurio skystis
patenka giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos,
kad visuomet būtų užtikrintas geresnis, tačiau
švelnus valymas.
Įstatomos šepetėlio galvutės sistema

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad vos per
keturias savaites „Philips Sonicare

Ant rankenėlės uždedama ir nuimama
šepetėlio galvutė laikosi tvirtai, ją lengva
prižiūrėti ir valyti. Ji tinka visoms „Philips
Sonicare“ dantų šepetėlių rankenėlėms,
išskyrus „PowerUp Battery“ ir „Essence“.

Kaip ir visos originalios „Philips Sonicare“
prekių ženklo šepetėlių galvutės, ši šepetėlio
galvutė yra saugi dantims ir dantenoms.
Kiekvienos šepetėlio galvutės kokybė buvo
patikrinta dėl išskirtinio našumo ir
ilgaamžiškumo.
Primenantys šereliai

Sunku pastebėti, bet laikui bėgant įprastai
naudojamų šepetėlių galvutės praranda
kietumą ir nusidėvi. Mūsų mėlyni primenantys
šereliai po truputį šviesėja, kol tampa balti, –
taip pranešama, kad laikas keisti galvutę. Jei
siekiate optimalių rezultatų, keiskite šepetėlio
galvutę kas tris mėnesius.
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Specifikacijos
Dizainas ir apdaila

„HealthyWhite“

• Spalva: Balta

Pridėti priedai

Dizainas ir apdaila

• Šepetėlių galvutės: 2 „DiamondClean“ standartinės

• Standūs šereliai: Vidutinis
• Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių
spalva
• Dydis: Įprastas

• Pakeitimas: Kas 3 mėnesius
• Patikrintas,: kad būtų naudojamas optimaliau

Suderinamumas

Nauda sveikatai

• Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma
• Tinka šiems modeliams: „HealthyWhite+“, 2 serija
– apnašų kontrolė, 3 serija – sveikos dantenos,
„DiamondClean“, „EasyClean“, „FlexCare“,
„FlexCare Platinum“, „FlexCare+“, vaikams,

Kokybė ir funkcionalumas

• Dantenų sveikata: Padeda pagerinti dantenų higieną
• Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 7 kartų daugiau
apnašų*
• Balinimas: Per savaitę baltesni dantys
•
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* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis

