Philips Sonicare
DiamondClean
Standaard sonische
opzetborstels

2 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Superieure reiniging, wittere
tanden
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Superieure reiniging.* Wittere tanden.
Geavanceerde reiniging voor het verwijderen van vlekken en voor wittere tanden
De DiamondClean-opzetborstel is ideaal voor iedereen die méér dan een grondige reiniging
wil: verwijdert vlekken en verkleuringen voor een stralend witte glimlach. Deze opzetborstel
helpt ook uw tanden wit te houden tussen professionele bleekbehandelingen in.
Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels
• Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels
Biedt uitstekende verwijdering van tandplak
• Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel
Proven to improve oral health
• Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine
Designed to optimize performance
• Ruitvormige borstelharen zorgen voor 100% wittere tanden in 1 week
• Memo-borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging
• Wittere tanden in slechts één week
• Ontworpen voor maximale sonische beweging
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Kenmerken
Wittere tanden in slechts één week

keer meer tandplak wordt verwijderd dan met
een gewone tandenborstel na slechts vier
weken.

voor alle Philips Sonicare tandenborstels
behalve PowerUp Battery en Essence.
Betere mondverzorging

Maximale sonische beweging

De Philips Sonicare DiamondCleanopzetborstel verwijdert tot 100% meer
vlekken voor wittere tanden in slechts 7 dagen.
Snel wittere tanden

De dicht op elkaar geplaatste ruitvormige
borstelharen van de DiamondClean
verwijderen aanslag van eten en drinken op het
tandoppervlak. Uw glimlach wordt merkbaar
witter, tot wel 100%* in slechts 7 dagen.

Philips Sonicare-opzetborstels zijn een
belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie
met 31.000 poetsbewegingen met een hoge
frequentie en amplitude per minuut. Onze
ongeëvenaarde sonische technologie zorgt
voor optimale kracht van de handgreep tot aan
het uiteinde van de opzetborstel. Deze
sonische beweging zorgt voor dynamische
vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de
tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor
superieure maar zachte reiniging, elke keer
weer.

Memo-borstelharen

Systeem met opklikbare opzetborstel
In eerste instantie is het misschien niet
merkbaar, maar opzetborstels worden
geleidelijk aan zachter en slijten na enkele
maanden normaal gebruik. Onze blauwe
memo-borstelharen worden langzaam wit en
helpen u te zien wanneer het tijd is voor een
nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel
om de drie maanden voor optimale resultaten.

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak

Het is klinisch bewezen dat met de Philips
Sonicare DiamondClean-opzetborstel tot 7

Net als alle authentieke Philips Sonicareopzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor
tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is
getest op kwaliteit voor uitzonderlijke
prestaties en duurzaamheid.

U klikt deze opzetborstel op het handvat,
zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook
eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en
schoonmaken. De opzetborstel is geschikt
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Specificaties
Ontwerp en afwerking

Meegeleverde artikelen

Ontwerp en afwerking

Kwaliteit en prestaties

• Kleur: Wit

• Hardheid borstelharen: Medium
• Memo-borstelharen: Blauwe kleur borstelharen
wordt langzaam wit
• Formaat: Standaard

Compatibiliteit

• Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar
• Geschikt voor de volgende modellen:
HealthyWhite+, 2-serie Plaque Defense, 3-Serie
Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare,
FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids,
HealthyWhite
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• Opzetborstels: 2 DiamondClean-standaardborstel
• Vervanging: Iedere 3 maanden
• Getest: voor optimaal gebruik

Gezondheidsvoordelen

• Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot 7 keer
meer tandplak*
• Gezond tandvlees: Helpt bij het verbeteren van de
gezondheid van uw tandvlees
• Wittere tanden: Wittere tanden in slechts één
week
•

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

