
Capete standard

pentru periuţa sonică

G3 Premium Gum

Care

 
Pachet de 2

Dimensiune standard

Ataşare printr-un clic

Sincronizarea modurilor

BrushSync

 
HX9052/33

Gingii mai sănătoase pentru un zâmbet mai sănătos

Gingii până la de 7 ori mai sănătoase în doar 2 săptămâni*

Dinţii sănătoşi încep cu gingii sănătoase. Ai grijă de gingiile tale cu capul nostru de periere G3 Premium Gum Care.

Marginile moi se mulează şi se adaptează la contururile gingiilor tale, oferind o suprafaţă de contact de 2 ori mai

mare** pentru îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene de pe linia gingiilor.

Tehnologie inovatoare

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Selectează în mod automat modul ideal pentru rezultate perfecte****

Concepută pentru a optimiza performanţa

Vei şti întotdeauna când să înlocuieşti. Vei obţine mereu o curăţare eficientă.

Design cu ataşare printr-un clic, pentru fixarea simplă a capului de periere

Testată pentru a îndeplini nevoile sănătăţii tale orale

Pentru îngrijirea excepţională a gingiilor

Gingii până la de 7 ori mai sănătoase în doar 2 săptămâni***

Curăţare în profunzime de neegalat

Îndepărtare de până la 10 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi manuală



Capete standard pentru periuţa sonică HX9052/33

Repere

Gingii până la de 7 ori mai sănătoase în doar

2 săptămâni***

Cu capul de periere Philips Sonicare Premium

Gum Care, chiar şi cea mai profundă curăţare

este delicată. Pe măsură de periuţa de dinţi se

mişcă de-a lungul liniei gingiilor, marginile

flexibile şi perii capului de periere Premium

Gum Care absorb orice presiune în exces

pentru a proteja gingiile chiar şi dacă te periezi

prea tare. Perii acţionează intens pentru a

elimina placa şi bacteriile de-a lungul liniei

gingiilor, ajutând la îmbunătăţirea sănătăţii

gingiilor. Datorită designului curbat al acestui

cap de periere, vei obţine cu siguranţă un

contact maxim al perilor.

Îndepărtare de până la 10 ori mai bună a

plăcii

Datorită designului flexibil, Premium Gum Care

îndepărtează de 10 ori mai multă placă

bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală.

Aceasta completează tehnologia unică de

curăţare Philips Sonicare, astfel încât,

indiferent de stilul tău de periaj, obţii o curăţare

excepţională, pe care pe care o poţi vedea şi

simţi.

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare

mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale de

periere desprind şi îndepărtează placa

bacteriană pentru o curăţare zilnică

excepţională.

Vei şti întotdeauna când să înlocuieşti.

Capetele de periere îşi pierd din eficienţă după

3 luni de utilizare, însă BrushSync™ te va

înştiinţa înainte ca acest lucru să se întâmple.

Periuţa de dinţi inteligentă va monitoriza cât de

des şi cât de intens te periezi şi te va înştiinţa

când a sosit momentul să înlocuieşti capul de

periere. Nu ai o periuţă de dinţi inteligentă

Philips Sonicare? Nu trebuie decât

să monitorizezi perii albaştri cu rol de amintire,

iar când devin albi vei şti ca a sosit momentul

pentru un cap de periere nou.

Design cu ataşare printr-un clic,

Capul de periere G3 Premium Gum Care se

potriveşte perfect cu oricare periuţă de dinţi

Philips Sonicare, cu excepţia Philips One şi

Essence. Nu trebuie decât să îl ataşezi şi

detaşezi pentru înlocuire şi curăţare simple.

Testată pentru a îndeplini nevoile sănătăţii

tale orale

Toate capetele de periere Philips Sonicare sunt

sigure şi delicate cu dinţii şi gingiile. Fiecare

cap de periere este supus unor teste pentru a

asigura durabilitatea şi performanţa

excepţională de fiecare dată când îţi periezi

dinţii.

Sincronizarea modurilor BrushSync™

Vei obţine întotdeauna cea mai bună curăţare

posibilă cu funcţia noastră de sincronizare a

modurilor BrushSync™****. Capul de periere

Philips Sonicare G3 Premium Gum Care se

sincronizează cu mânerul periuţei Philips

Sonicare cu funcţie BrushSync™****, selectând

modul de periere şi nivelul de intensitate ideale

pentru o îngrijire excepţională a gingiilor. Nu

trebuie decât să începi să periezi.
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Specificaţii

Design şi finisaj

Rigiditatea perilor: Medie

Recunoaştere inteligentă a capului de periere

Culoare: Negru

Peri cu rol de reamintire: Culoarea perilor

albaştri se estompează

Materialul capului de periuţă: Margini moi şi

flexibile din cauciuc

Dimensiune: Standard

Compatibilitate

Sistem capete de periere: Ataşare printr-un clic

Adecvat pentru aceste modele: Seria 2 pentru

controlul plăcii bacteriene, Seria 2 pentru

controlul plăcii, Seria 3 pentru sănătatea

gingiilor, DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, pentru copii, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, DiamondClean

9000, Prestige 9900, ProtectiveClean, Seria

2100

Articole incluse

Capete de periere: 2 capete G3 Premium Gum

Care

Calitate şi performanţă

Înlocuire: La fiecare 3 luni

Testat: pentru utilizare optimă

Beneficii pentru sănătate

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină de 10

ori mai multă placă bacteriană*****

Sănătatea gingiilor: Gingii până la de 7 ori mai

sănătoase*

* *în modul Gum Care, comparativ cu o periuţă de dinţi

manuală; măsurat de GBI

* *comparativ cu un cap de periere DiamondClean

* **în modul Gum Care, comparativ cu o periuţă de dinţi

manuală; măsurat de GBI

* ***sincronizarea modurilor BrushSync™ este compatibilă

numai cu mânerele de periuţe de dinţi Philips Sonicare

cu funcţie BrushSync™

* ****comparativ cu o periuţă manuală
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