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Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.
Överlägsen rengöring för känsliga tänder och tandkött

Philips Sonicare S Sensitive-tandborsthuvudet är perfekt för dem som vill ha

lindring för smärtsamt känsliga tänder och tandkött. Du får en effektiv rengöring

som är skonsam mot tandköttet.

En oöverträffad djuprengöring

Tar bort mer plack än en vanlig tandborste

Innovativ teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Innovativ borstdesign som mjukt för bort plack

Utformad för optimalt resultat

Klickas på så att det blir enkelt att fästa borsthuvudet

Ett enkelt tillägg i dina tandvårdsvanor

Få den mest effektiva plackborttagningen – varje dag



Soniska tandborsthuvuden i standardutförande HX6054/07

Funktioner Specifikationer

Säg farväl till plack

Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort

mer plack än en manuell tandborste – det är

kliniskt bevisat!

För mjukt bort plack

Philips Sonicare Sensitive-tandborsthuvudet

har extra mjuka borststrån som rengör

skonsamt och effektivt. Borststråna är formade

efter tändernas konturer och ger en mycket

skonsam borstning. Finns även i mindre och

kompaktare storlek för precisionsrengöring.

Enkel att klicka på

Sensitive-borsthuvudet passar perfekt till alla

Philips Sonicare-tandborsthandtag utom

PowerUp Battery och Essence. Klicka bara på

och av när du ska byta eller rengöra.

Påminnelseborststrån

Borsthuvudet blir mindre effektivt efter tre

månaders användning, men du påminns om

det innan det inträffar genom att hålla koll på

de blå borststråna – när de blir vita vet du att

det är dags att byta borsthuvud.

Philips Sonicare-teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

sprutar vatten mellan tänderna, och dess

borsttag bryter upp plack och sveper bort den

för en mycket effektiv daglig borstning.

Kompatibilitet

Borsthuvudsystem: Klickfäste

Lämpligt för dessa modeller: 2-serien för

plackkontroll, 3-serien för friskt tandkött,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean

Design och finish

Borsthårdhet: ultra soft

Färg: Vit

Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks

Storlek: Standard

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 4 S Sensitive, standard

Kvalitet och prestanda

Byte: Var tredje månad

Testad: för optimal användning

Hälsofördelar

Plackborttagning: Avlägsnar plack
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