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Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
Jediný čistič jazyka so silou technológie Sonicare

Premeňte zubnú kefku Philips Sonicare na výkonný sonický čistič jazyka. Vďaka špeciálne navrhnutým štetinám

MicroBristles poskytuje naša kefka na jazyk TongueCare+ spolu so sprejom na jazyk Philips Sonicare BreatheRx

dôkladné čistenie jazyka.

Jednoduchý doplnok bežnej starostlivosti o ústnu dutinu
Zo zubnej kefky čistič jazyka jediným kliknutím

Jednoducho dosiahnite na každú časť jazyka

Inovatívna technológia
Automaticky sa spáruje s rúčkou zubnej kefky

240 vlákien MicroBristles na jemné hĺbkové čistenie

Technológia Philips Sonicare na čistenie jazyka
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Hlavné prvky
Jednoduchý nasadzovací systém

Kefka na jazyk TongueCare+ rýchlo premení

vašu zubnú kefku Philips Sonicare na výkonný

sonický čistič jazyka. Každú kefku na jazyk

možno nasadiť na rúčku zubnej kefky Sonicare,

podobne ako bežný kefkový nástavec. Tieto

inovatívne kefky na jazyk sú kompatibilné so

všetkými nasadzovacími rúčkami zubných

kefiek Philips Sonicare a jednoducho sa

používajú, vymieňajú a čistia, takže zaradiť

čistenie jazyka do každodennej starostlivosti

o ústnu dutinu už nemôže byť jednoduchšie.

Dajú sa nasadiť na rúčky všetkých zubných

kefiek Philips Sonicare okrem modelov

PowerUp Battery a Essence.

Čistite si jazyk naozaj dôkladne

Ak má byť jazyk naozaj čistý, musíte dosiahnuť

úplne všade. Kefka na jazyk TongueCare+ má

ergonomický tvar, vďaka ktorému to pohodlne

zvládnete. S malým a flexibilným nástavcom

z každého kútika a z každej škáry jednoducho

odstránite baktérie spôsobujúce nepríjemný

dych.

Inteligentné párovanie režimov

Naša inteligentná kefka na jazyk TongueCare+

obsahuje mikročip, ktorý komunikuje s rúčkou

zubnej kefky. Keď ju nasadíte, rúčka kefku

automaticky rozpozná a vyberie príslušný

režim a úroveň intenzity na zaistenie

optimálneho vyčistenia jazyka. Vy musíte už

len stlačiť vypínač.

Štetinky MicroBristles

Kefka na jazyk TongueCare+ s 240 gumenými

vláknami MicroBristles je špeciálne určená na

čistenie porézneho povrchu jazyka. Flexibilné

vlákna MicroBristles opisujú tvar jazyka a

jemne čistia jeho okraje a drážky, aby

odstránili nahromadené baktérie a zaistili

hlbšie preniknutie nášho antibakteriálneho

spreja Philips Sonicare BreathRx. Kompaktný

tvar umožňuje pohodlne vyčistiť celý jazyk.

Sonická technológia

Kefka TongueCare+ je jediným čističom jazyka

s účinnosťou technológie Philips Sonicare,

ktorý pri každom pohybe odstraňuje baktérie

spôsobujúce nepríjemný zápach z úst. Vďaka

31 000 vibráciám za minútu sa narušia nánosy

na jazyku, odstránia baktérie spôsobujúce

nepríjemný zápach z úst a antibakteriálne

zložky spreja na jazyk Philips Sonicare

BreathRx preniknú hlbšie. Budete mať pocit

čistejšieho jazyka a dlhotrvajúci svieži dych.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
Farba: Čierna

Materiál
Elastomér: Bez obsahu latexu

Kompatibilita
Systém kefkového nástavca: Nasadzovací

systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre

zdravšie ďasná, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp

Párovanie režimov BrushSync

Pribalené príslušenstvo
Kefkové nástavce: 2 kefky na jazyk

TongueCare+
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