
Cabeças normais para
escova de dentes sónica

ProResults

 

Embalagem de 3

Tamanho padrão

De encaixe

Limpeza completa

 
HX6013/05

Desempenho superior.* Qualidade garantida.

Desempenho superior com uma relação qualidade/preço

superior

Sendo considerada uma das nossas cabeças de escova de dentes topo de gama,

a ProResults da Philips Sonicare é perfeita para utilizadores novos ou experientes

da Sonicare que procuram a experiência de limpeza autêntica da Sonicare por um

preço imbatível.

A brush head that fits multiple handles

Funciona com qualquer escova de dentes de encaixe Philips Sonicare

Proven to improve oral health

Integrada numa rotina melhor de saúde oral

Designed to optimize performance

Desempenho optimizado da Philips Sonicare

Cerdas com aviso asseguram a limpeza mais eficiente

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Thorough clean feeling in your mouth

Remove até 2 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
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Destaques

Desempenho optimizado

Esta cabeça da escova de dentes Philips

Sonicare dispõe de um perfil com contornos

para se adaptar naturalmente à forma dos seus

dentes e para limpar em áreas difíceis de

alcançar.

Remove até 2x mais placa bacteriana

Esta cabeça de escova remove até 2 vezes

mais placa bacteriana do que uma escova de

dentes manual

Movimento sónico maximizado

A tecnologia sónica avançada da Philips

Sonicare aplica impulsos de água entre os

dentes e as passagens da escova rompem e

eliminam a placa bacteriana para uma

excelente limpeza diária.

Sistema de cabeça de escova de encaixe

Esta cabeça de escova encaixa e desencaixa

da pega da escova para uma colocação segura

e para manutenção e limpeza fáceis. Esta é

compatível com todas as pegas de escovas de

dentes Philips Sonicare excepto: PowerUp

Battery e Essence.

Uma melhor saúde oral

Tal como todas as cabeças de escova Philips

Sonicare, esta cabeça de escova é segura para

dentes e gengivas. A qualidade de cada

cabeça de escova foi testada para um

desempenho e duração excecionais.

Cerdas com aviso

À primeira vista pode não ser óbvio, mas as

cabeças da escova perdem dureza e

desgastam-se gradualmente ao longo dos

meses de utilização normal. A cor azul das

nossas cerdas com aviso vai desaparecendo

até ficarem brancas e isto ajuda-o a

reconhecer quando é necessária uma

substituição. Para obter os melhores

resultados, substitua a cabeça da escova a

cada três meses.
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Especificações

Design e acabamento

Sensação de rigidez das cerdas: Média

Cor: Branco

Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas

desvanece

Tamanho: standard

Compatibilidade

Sistema da cabeça da escova: De encaixe

Compatível com estes modelos:

HealthyWhite+, Série 2, defesa da placa

dentária, Série 3 para saúde das gengivas,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Itens incluídos

Cabeças de escova: 3 ProResults padrão

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testado: para a melhor utilização

Benefícios para a saúde

Remoção da placa dentária: Remove até 2

vezes mais placa bacteriana*

* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual
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