
 

 

Philips Sonicare 
DiamondClean
Standarta Sonic zobu 
birstes uzgaļi

4 uzgaļu komplekts
Standarta izmērs
Uzspraužams
Lieliska tīrīšana, baltāki zobi

HX6064/33
Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
Mūsdienīga tīrīšana aplikuma likvidēšanai un baltākiem zobiem
DiamondClean zobu birstes uzgalis ir ideāli piemērots cilvēkiem, kas vēlas notīrīt 

plankumus no zobu virsmām spilgtam, baltākam smaidam. Šis birstes uzgalis arī lieliski 
saglabā spilgtumu starp profesionālām zobu balināšanas procedūrām.

A brush head that fits multiple handles
• Darbojas ar visām Philips Sonicare uzspraužamajām zobu birstēm

Provides an exceptional plaque removal
• Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību
• Iekļaujas mutes veselības uzlabošanas programmā

Designed to optimize performance
• Sari ar indikatoru nodrošina visefektīvāko tīrīšanu
• Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā
• Izstrādāts maksimālai kustībai
• Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā



 Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā

Philips Sonicare DiamondClean zobu sukas 
uzgalis notīra līdz 100 % vairāk plankumu, 
nodrošinot baltākus zobus tikai 7 dienās.

Baltāki zobi īsā laikā

Šim Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ir 
centrāls plankumu notīrīšanas spilventiņš, ko 
veido blīvi izvietoti dimanta formas sari, lai 
notīrītu virsmas plankumus, ko rada pārtika un 
dzērieni. Pieejams arī mazākā, kompaktā 
izmērā precīzai tīrīšanai.

Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma

Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare 
DiamondClean birstes uzgalis notīra līdz 7 

reizes vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste 
tikai pēc četras nedēļas ilgas lietošanas.

Maksimāla kustība

Zobu sukas Philips Sonicare uzgaļi ir būtiska 
mūsu augstfrekvences, augstas amplitūdas suku 
kustības tehnoloģijas sastāvdaļa, kas spēj veikt 
vairāk nekā 31 000 sukas kustību minūtē. Mūsu 
nepārspējamā sonic tehnoloģija jaudu no 
roktura pilnībā pārnes uz sukas uzgali. Šīs 
skaņas kustība rada dinamisku šķidrumu 
darbību, liekot šķidrumam nonākt dziļi starp 
zobiem un gar smaganu līniju, tā nodrošinot 
augstvērtīgu un maigu tīrīšanu katru reizi.

Uzspraužama birstes uzgaļa sistēma

Šo birstes uzgali iespējams uzspraust un 
noņemt no roktura ērtai apkopei un tīrīšanai. 
Tas ir piemērots visiem Philips Sonicare zobu 
birstes rokturiem, izņemot: PowerUp Battery 
un Essence.

Labāka mutes veselība

Tāpat kā visus Philips Sonicare autentiskos 
zobu sukas uzgaļus, arī šo sukas uzgali var droši 
izmantot zobiem un smaganām. Katram zobu 
sukas uzgalim ir veikta veiktspējas un izturības 
pārbaude.

Sari ar indikatoru

Sākumā tas var nebūt tik acīmredzami, taču 
birstes uzgaļi vairākus mēnešus ilgā lietošanas 
laikā nolietojas. Zilie sari ar indikatoru kļūst 
balti un palīdz jums noteikt, kad pienācis laiks 
nomaiņai. Lai iegūtu optimālus rezultātus, 
nomainiet birstes uzgali ik pēc trīs mēnešiem.
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Izceltie produkti
Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
4 uzgaļu komplekts Standarta izmērs, Uzspraužams, Lieliska tīrīšana, baltāki zobi
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Dizains un apdare
• Krāsa: Melna

Dizains un apdare
• Saru stingrums: Vidēja
• Sari ar indikatoru: Zila saru krāsa, kas paliek blāva
• Lielums: Standarta

Saderība
• Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams
• Piemērots šiem modeļiem: HealthyWhite+, 2 

sērijas aplikuma kontrole, 3 sērijas smaganu 
veselība, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, 
FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, 

HealthyWhite

Komplektā iekļautie piederumi
• Suku uzgaļi: 4 DiamondClean standarts

Kvalitāte un sniegums
• Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem
• Pārbaudīts: optimālai lietošanai

Veselības ieguvumi
• Nosēdumu noņemšana: Likvidē līdz 7X vairāk 

aplikuma*
• Smaganu veselība: Palīdz uzlabot smaganu veselību
• Whitening: Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā
•
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Specifikācijas
Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
4 uzgaļu komplekts Standarta izmērs, Uzspraužams, Lieliska tīrīšana, baltāki zobi

* Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

http://www.philips.com

