
 

 

Philips Sonicare ProResults
Kompaktne glave sonične 
zobne ščetke

4 v paketu
Kompaktna velikost
Pritrdljivo
Celovito čiščenje

HX6024/07
Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.

Vrhunska zmogljivost in izjemna vrednost
Philips Sonicare ProResults sodi med naše najboljše glave zobne ščetke ter je idealna za 

nove in izkušene uporabnike zobnih ščetk Sonicare, ki si želijo po neverjetno ugodni ceni 
zagotoviti učinkovito čiščenje z zobnimi ščetkami Sonicare.

A brush head that fits multiple handles
• Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom

Dokazano izboljšuje zdravje ust
• Del rutine za boljšo nego ust

Designed to optimize performance
• Philips Sonicare z optimiranim delovanjem
• Prikaz izrabljenosti zagotavlja najučinkovitejše čiščenje
• Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare



 Optimirano delovanje

Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima oblikovan 
profil, ki se naravno prilega zobem in omogoča 
čiščenje težko dostopnih mest.

Izboljšano sonično gibanje

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

Sistem s pritrdljivimi glavami ščetk

To glavo ščetke enostavno pritrdite in snamete z 
ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko 

enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za vse 
ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: 
PowerUp Battery in Essence.

Boljša nega ust

Kot vse originalne glave ščetk Philips Sonicare je tudi 
ta glava ščetke povsem varna za zobe in dlesni. Vsaka 
glava ščetke je temeljito preizkušena in je izjemno 
zmogljiva in trpežna.

Prikaz izrabljenosti

Čeprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako, se 
glave ščetke v nekaj mesecih normalne uporabe 
zmehčajo in postopoma obrabijo. Modri prikaz 
obrabljenosti zbledi do bele barve in tako označuje, 
da morate zamenjati glavo ščetke. Glavo ščetke za 
optimalne rezultate zamenjajte vsake tri mesece.
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Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: Bela

Zasnova in izdelava
• Trdota ščetin: Srednja
• Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin
• Velikost: Kompaktno

Združljivost
• Sistem glave ščetke: Pritrdljivo
• Primerno za te modele: HealthyWhite+, 

odstranjevanje zobnih oblog v 2 korakih, 3 koraki 
za zdrave dlesni, DiamondClean, EasyClean, 
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Za 
otroke, HealthyWhite

Priloženi predmeti
• Glave ščetke: 4 x kompaktna ProResults

Kakovost in zmogljivost
• Zamenjava: Vsake 3 mesece
• Preizkušeno: za optimalno uporabo

Pozitivni vplivi na zdravje
• Odstranjevanje zobnih oblog: Pomaga 

odstranjevati zobne obloge
•

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
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