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Doskonałe czyszczenie* głęboko między zębami
Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych i trudno dostępnych miejsc

Główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare to doskonały wybór dla osób chcących pozbyć się płytki

nazębnej spomiędzy zębów, ulżyć krwawiącym i zaognionym dziąsłom oraz pochwalić się zdrowym, pięknym

uśmiechem.

A brush head that fits multiple handles

Wszystkie wymienne główki Philips Sonicare pasują do każdego modelu szczoteczki Philips Sonicare

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Ważny element wpływający na poprawę zdrowia jamy ustnej

Lepsze usuwanie płytki nazębnej i lepsza ochrona dziąseł

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Designed to optimize performance

Stworzona, aby docierać dalej i głębiej

Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
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Zalety

Bardzo długie włosie

Główka szczoteczki InterCare jest

wyposażona w bardzo długie włosie o dużej

gęstości, które umożliwia usuwanie płytki

nazębnej ukrytej głęboko między zębami.

Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona

ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w

zaledwie 2 tygodnie.

Dociera dalej i głębiej

Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare

jest wyposażona w bardzo długie włosie o

dużej gęstości, które umożliwia usuwanie

płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w

innych trudno dostępnych miejscach.

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej

Badania kliniczne wykazały, że po zaledwie 4

tygodniach użytkowania główka szczoteczki

Philips Sonicare InterCare usuwa do 7 razy

więcej płytki nazębnej między zębami niż

zwykła szczoteczka.

Maksymalny ruch soniczny

Zaawansowana technologia soniczna Philips

Sonicare wtłacza wodę w szczeliny

międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną

pociągnięciami szczoteczki.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie

Główkę można łatwo założyć i zdjąć ze

szczoteczki, dobrze się dopasowuje oraz

ułatwia utrzymanie i czyszczenie. Główka

pasuje do wszystkich szczoteczek Philips

Sonicare oprócz PowerUp Battery i Essence.

Poprawa zdrowia jamy ustnej

Podobnie jak wszystkie oryginalne główki

szczoteczek Philips Sonicare, główka ta jest

bezpieczna dla zębów i dziąseł. Każda główka

szczoteczki została przetestowana pod kątem

wyjątkowej wydajności i trwałości.

Włókna Przypominające

Na pierwszy rzut oka to może nie być

oczywiste, ale po kilku miesiącach

normalnego użytkowania włosie główki

szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo

się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien

Przypominających zanika i zmienia się w

biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas

na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać

optymalne rezultaty, należy wymieniać

główkę szczoteczki co trzy miesiące.
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Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: HealthyWhite+, Seria 2 —

ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 —

zdrowie dziąseł, DiamondClean, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for

Kids, HealthyWhite

Elementy zestawu

Końcówka: 2 InterCare — standardowe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Poprawia zdrowie dziąseł w

2 tygodnie

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy

więcej płytki nazębnej*

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka
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