
 

Kit inicial para

limpeza de língua

TongueCare+

 

1 escova para língua

1 spray para língua

 

HX8071/10

Língua limpa, hálito fresco
Mata as bactérias do mau hálito

Encaixar. Pulverizar. Limpar. A nossa escova e o nosso spray para língua

TongueCare+ inovadores transformam instantaneamente a sua escova de dentes

Philips Sonicare numa solução potente para hálito fresco. Uma limpeza Sonicare

para a sua língua. Um hálito fresco de longa duração para si.

Uma adição simples à sua rotina de cuidado oral

Passar de escova de dentes a raspador de língua com um só clique

A nossa solução para hálito fresco mais avançada de sempre

240 micro cerdas para limpeza delicada e profunda

Uma limpeza Philips Sonicare para a sua língua

Uma ofensiva tripla para combater o mau hálito

Mata as bactérias do mau hálito
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Destaques

Limpeza tripla

Até 80% do mau hálito resulta de bactérias

causadoras de odor que se acumulam e

escondem em profundidade na superfície

porosa da sua língua. O TongueCare+ combina

três componentes potentes que trabalham em

conjunto para criar uma solução avançada

para hálito fresco. A inovadora escova para

língua, com 240 micro cerdas, contorna a

língua para eliminar as bactérias do mau hálito

abaixo da superfície. O spray para língua

especialmente formulado BreathRx mata 99%

dos germes que causam o mau hálito* e

neutraliza os odores. A tecnologia sónica

Sonicare solta e elimina os resíduos com

31 000 movimentos por minuto.

Escova de encaixe para língua

Com 240 micro cerdas em borracha, a escova

para língua TongueCare+ foi concebida

especificamente para limpar a superfície macia

e porosa da sua língua. As micro cerdas

flexíveis contornam e limpam suavemente à

volta das saliências e fissuras, para remover a

acumulação de bactérias e fazer penetrar em

profundidade o nosso spray para língua

BreathRx eliminador de bactérias. O tamanho

compacto permite-lhe limpar

confortavelmente toda a língua.

Spray para língua BreathRx

Está clinicamente comprovado que a

combinação única de ingredientes do nosso

spray para língua BreathRx da Philips Sonicare

mata as bactérias do mau hálito e neutraliza os

odores instantaneamente. A fórmula espessa

especial reveste a língua e mantém-na

hidratada para uma experiência de limpeza

mais suave. O sabor fresco a menta deixa a sua

boca com uma sensação fresca e limpa.

Fácil de utilizar

As escovas para língua TongueCare+

transformam rapidamente a sua escova de

dentes Philips Sonicare num raspador de

língua com potência sónica. Todas as escovas

para língua encaixam na sua pega da escova

de dentes Philips Sonicare, exactamente como

uma cabeça de escova normal. Fáceis de

utilizar, substituir e limpar, estas inovadoras

escovas para língua são compatíveis com

todas as pegas de escovas de dentes de

encaixe Philips Sonicare, por isso, não poderia

ser mais simples adicionar uma limpeza da

língua à sua rotina diária de higiene oral.

Compatível com todas as pegas das escovas

de dentes Philips Sonicare excepto: PowerUp

Battery e Essence.

Potência sónica

O TongueCare+ é o único raspador de língua

com potência Philips Sonicare, para eliminar

bactérias do mau hálito em todas as

passagens. 31 000 vibrações por minuto

soltam os resíduos na língua, eliminam as

bactérias do mau hálito e fazem penetrar em

profundidade os ingredientes eliminadores de

bactérias do spray para língua BreathRx.

Graças à nossa tecnologia Philips Sonicare,

sentirá a sua língua mais limpa e o seu hálito

manter-se-á fresco durante mais tempo.
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Especificações

Itens incluídos

Spray para língua antibacteriano: 2 oz

Escova para língua: 1

Ingredientes

Spray para língua antibacteriano: 0,09% CPC,

Zytex

Validade

Vida útil na embalagem: 36 meses

Após abertura: 6 meses
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