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Dosezite najgloblje kotičke med zobmi. Vrhunsko čiščenje.*

Čistite kotičke med zobmi in težje dostopna mesta
InterCare z napredno tehnologijo postavitve ščetin v šope in zelo dolgimi ščetinami
odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi kot ročna zobna ščetka in v samo v dveh
tednih izboljša zdravje dlesni.
Inovativna tehnologija
• Samodejna izbira optimalnega načina za najboljše rezultate**
• Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
Omogoča izboljšano delovanje
• Testirano za zagotavljanje učinkovite ustne nege
• Pritrdljiva zasnova za enostavno namestitev glave ščetke
• Vedno ujemite pravi čas za zamenjavo. Vedno zagotavljajte učinkovito čiščenje.
Za vrhunsko nego dlesni
• V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni
Za izjemno odstranjevanje zobnih oblog
• Z glavo ščetke InterCare odstranite do 7-krat več zobnih oblog*
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Značilnosti
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog

Glava ščetke InterCare se sinhronizira z
ročajem ščetke Philips Sonicare** z
omogočenim združevalnim načinom
BrushSync™ ter izbere optimalni način
ščetkanja in stopnjo intenzivnosti za izjemno
čiščenje. Vaša naloga je le, da pričnete s
ščetkanjem.

Edina prava sonična tehnologija

Zamenjave glave ščetke
Kliknite glavo ščetke InterCare in izboljšajte
zdravje dlesni v samo dveh tednih. Zelo dolge
ščetine odstranijo več zobnih oblog na težko
dostopnih mestih in med zobmi ter tako
poskrbijo za zdrave dlesni.

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da
brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in
odstranjuje razpadle obloge.
Ščetkajte brez skrbi

Izjemno dolge ščetine

Glava ščetke InterCare ima izjemno dolge in
goste visokokakovostne ščetine, s katerimi
očistite tudi zobne obloge globoko med zobmi.
Klinično dokazano v samo 2 tednih zmanjša
krvavenje iz dlesni in vnetje.

Glave ščetk postanejo po 3 mesecih uporabe
manj učinkovite, vendar pa vas bo način
BrushSync™ opomnil, preden do tega pride.
Pametna zobna ščetka si bo zapomnila, kako
pogosto in kako močno ščetkate, in vas bo
opozorila, ko bo čas za zamenjavo. Nimate
pametne zobne ščetke Philips Sonicare?
Enostavno spremljajte modre zamenljive
ščetine, in ko te postanejo bele barve, boste
vedeli, da je čas za novo glavo ščetke.
Enostavna pritrditev

Združevalni način BrushSync™

S funkcijo združevalnega načina BrushSync™**
boste vedno dosegli najučinkovitejše čiščenje.

Glava ščetke InterCare je primerna za vse
ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za
PowerUp Battery in Essence. Pri zamenjavi in
čiščenju jo enostavno odstranite in pritrdite.

Vse glave ščetk Philips Sonicare so varne in
nežno čistijo zobe in dlesen. Med testiranji se
pri vsaki glavi ščetke preizkusijo njene različne
stopnje, s čimer se zagotovi vzdržljivost in
izjemna učinkovitost pri vsakem ščetkanju.
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Specifikacije
Zasnova in izdelava

Connected, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
• Združevalni način BrushSync

• Barva: Bela

Zasnova in izdelava

• Trdota ščetin: Srednja
• Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin
• Velikost: Standardna

Priloženi predmeti

Združljivost

• Zamenjava: Vsake 3 mesece
• Preizkušeno: za optimalno uporabo

• Sistem glave ščetke: Pritrdljivo
• Primerno za te modele: 2 koraka za odstranjevanje
zobnih oblog, 2 koraka za preprečevanje zobnih
oblog, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean,
DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

• Glave ščetke: 2 glavi InterCare

Kakovost in zmogljivost

Pozitivni vplivi na zdravje

• Zdrave dlesni: V 2 tednih izboljša zdravje dlesni
• Odstranjevanje zobnih oblog: Odstrani do 7-krat
več zobnih oblog*
•
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* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
* *združevalni način BrushSync™ je združljiv samo z ročaji zobnih
ščetk Philips Sonicare z omogočenim načinom BrushSync™

