
 

 

Philips Sonicare 
TongueCare+
TongueCare+ sprei 
komplekt

1 keelehari
1 keelesprei
BrushSync-režiimi ühildumine

HX8071/17
Puhas keel, värske hingeõhk
Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
Klõpsake. Pihustage. Puhastage. Meie läbimurdeline ja nutikas TongueCare+ keelehari ja sprei 

muudavad teie Philips Sonicare’i hambaharja kiirelt suurepäraseks lahenduseks värske 
hingeõhu tagamiseks. Teie keel läbib Sonicare’i puhastuse. Tagab kauakestva värske hingeõhu

An easy addition to your oral care routine
• Hambaharjast keelepuhastajaks kõige ühe klõpsuga
• Tapab kiirelt halba hingeõhku põhjustavad bakterid ja neutraliseerib ebameeldiva lõhna
• Ulatute kergesti puhastama kogu keelt

Innovative technology
• 240 mikroharjast õrnaks sügavpuhastuseks
• Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
• Paarib automaatselt hambaharja käepidemega



 Mikroharjased

240 kummist mikroharjasega keelehari 
TongueCare+ on mõeldud eelkõige keele pehme ja 
poorse pinna puhastamiseks. Painduvad 
mikroharjased puhastavad õrnalt servade ja õõnsuste 
ümbert, et sealt kogunenud bakterid eemaldada ja 
baktereid tappev Philips Sonicare’i keelesprei 
BreatRx sügavamale suunata. Kompaktne kuju 
võimaldab kogu keele pinda mugavalt puhastada.

Sonic-tehnoloogia

TongueCare+ on ainus Philips Sonicare’i võimsusega 
keelepuhastaja, mis eemaldab iga tõmbega halba 
hingeõhku põhjustavad bakterid. 31 000 võnget 
minutis lõhustavad keelele tekkinud mustuse, 
eemaldavad halba hingeõhku põhjustavad bakterid 
ning suunavad baktereid tapva Philips Sonicare’i 
keelesprei BreathRx koostisosad sügavamale. Teie 
keel tundub puhtam ja hingeõhk püsib kauem värske.

Nutika režiimi paarimine

Meie nutikas keeleharjas TongueCare+ on mikrokiip, 
mis suhtleb hambaharja käepidemega. Keeleharja 
külgeklõpsamise korral tunneb käepide harja 
automaatselt ära ning valib optimaalseks 
keelepuhastuseks sobiva režiimi ja intensiivsuse 
taseme. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.

Lihtne külge klõpsata

TongueCare+ keelepuhastaja muudab teie Philips 
Sonicare’i hambaharja kiiresti võimsaks 
keelepuhastajaks. Iga keeleharja saab klõpsata Philips 
Sonicare’i hambaharja käepideme külge nagu tavalise 
harjapea. Lihtne kasutada, vahetada ja puhastada – 
need uuenduslikud keeleharjad sobivad kõikide 
Philips Sonicare’i külgeklõpsatava harjapeaga 
hambaharja käepidemetele, mistõttu saate oma 
suuhooldusrutiini hõlpsasti ka keele puhastamise 
lisada. See sobib kõikidele Philips Sonicare’i 
hambaharja käepidemetele, erandiks on PowerUp 
Battery ja Essence.

Keelesprei BreathRx

Ebameeldiva lõhnaga väävelgaasid ei ole meie 
keelesprei BreathRx jaoks probleemiks, sest on 
tõestatud, et sprei tapab ebameeldivat lõhna 
tekitavad bakterid ja neutraliseerib halva hingeõhu 
kiiresti. Eriline koostis katab keele, misjärel saab 
keelt TongueCare+ keeleharjaga õrnalt puhastada. 
Meeldiv piparmündimaitse tagab hingeõhu värskuse 
ja puhtuse.

Keel täiesti puhtaks

Kogu keele korralikuks puhastamiseks peab ulatuma 
terve keeleni. Tänu ergonoomilisele kujule on see 
TongueCare+ keeleharjaga lihtne. See väike ja 
painduv harjapea eemaldab kõikjalt hõlpsasti halba 
hingeõhku põhjustavad bakterid.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värv: Valge

Materjal
• Elastomeer: Lateksivaba

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+, HealthyWhite, 
HealthyWhite+, PowerUp

Kaasasolevad tarvikud
• Harjapead: 1 TongueCare+ keelehari
• Antibakteriaalne keelesprei: 60 ml (2 oz)

Koostisained
• Keelesprei koostisosad: Vesi, propüleenglütserool, 

PEG-40 hüdrogeenitud kastoorõli, aroom, 
tsinkglükonaat, PEG-12 dimetikoon, 
tsetüülpüridiinkloriid, eukalüptiõli, sidruniõli, 
tümool, naatriumsahhariin, limoneen, Cl42090

Kõlblikkusaja lõpp
• Pärast avamist: 6 kuud
• Keelesprei kõlblikkusaeg: 36 kuud
•
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