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apul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
răţarea locurilor greu accesibile tocmai a devenit mult mai uşoară. Capul nostru de periuţă 

aptiveClean permite un contact cu o suprafaţă de 4x ori mai mare* şi absoarbe cu uşurinţă orice 

siune excesivă de periere. Oricum ai peria, vei obţine o curăţare cu adevărat temeinică şi delicată cu 

giile.

Cea mai profundă curăţare oferită de Philips Sonicare până acum
• Suprafaţă de contact de 4 ori mai mare* pentru o curăţare profundă fără efort
• De până la 2 ori mai bun pentru gingii decât o periuţă manuală

Cea mai bună îndepărtare a plăcii bacteriene Philips Sonicare
• Elimină de 10 ori mai multă placă bacteriană** din locurile greu accesibile

Concepută pentru a optimiza performanţa
• Concepute pentru a maximiza mișcarea sonică
• Perii cu rol de reamintire asigură cea mai eficientă curăţare
• Design cu atașare printr-un clic, pentru fixarea simplă a capului de periere

S-a dovedit că îmbunătăţește sănătatea orală
• Parte a unei rutine pentru o sănătate orală mai bună



 Se adaptează dinţilor tăi

Capul de periere AdaptiveClean este singurul 
cap de periuţă de dinţi electrică care se poate 
mula pe forma unică a dinţilor și gingiilor tale. 
Cu margini moi și flexibile, fabricate din 
cauciuc, perii acestei periuţe se pot adapta la 
forma fiecărui dinte. Oferă o suprafaţă de 
contact de până la 4 ori mai mare* și 
îndepărtează cu până la de 10 ori mai multă 
placă bacteriană** de-a lungul liniei gingiilor și 
între dinţi. Chiar și locurile greu accesibile sunt 
curăţate în profunzime, dar totuși delicat cu 
gingiile.

Delicat cu gingiile

Cu un cap de periere AdaptiveClean, chiar și 
cea mai profundă curăţare este delicată. În timp 
ce periuţa de dinţi sonică urmărește linia 
gingiilor, marginile flexibile și perii capului de 
periere absorb orice presiune excesivă pe care 
o aplici. Ţesuturile moi din jurul gingiilor sunt 
protejate, chiar dacă periajul este prea intens.

Cea mai profundă curăţare

Cel mai inovator cap de periere pe care l-am 
creat este, de asemenea, cel care curăţă cel mai 

profund. Graţie formei sale flexibile, capul de 
periere AdaptiveClean poate elimina cu până la 
de 10 ori mai multă placă bacteriană din 
locurile greu accesibile. Mișcarea capului de 
periere este special concepută pentru a 
completa acţiunea de curăţare dinamică a 
periuţei tale sonice Philips. Indiferent de stilul 
tău de periaj, obţii o curăţare excepţională, pe 
care pe care o poţi vedea și simţi.

Mișcare sonică maximizată

Capetele de periere Philips Sonicare sunt vitale 
pentru tehnologia noastră de bază cu mișcări 
ale periei de înaltă frecvenţă, înaltă amplitudine, 
care efectuează peste 31.000 de mișcări de 
periere pe minut. Tehnologia noastră sonică 
fără egal transmite puterea de la mâner până la 
vârful capului de periere. Această mișcare 
sonică creează o acţiune dinamică a fluidului, 
care împinge fluidul adânc între dinţi și de-a 
lungul liniei gingiei pentru o curăţare 
superioară, dar delicată de fiecare dată.

Sistem de periere cu atașarea capului de 
periere printr-un clic

Acest cap de periere se atașează și se 
detașează de pe mânerul periuţei printr-un clic, 
pentru o prindere sigură și o întreţinere și o 
curăţare ușoare. Se potrivește tuturor 
mânerelor de periuţe Philips Sonicare cu 
excepţia: PowerUp Battery și Essence.

Sănătate orală mai bună

Ca toate capetele de periere Philips Sonicare 
originale, acest cap de periere este sigur pentru 
dinţi și gingii. Calitatea fiecărui cap de periere a 
fost testată pentru o performanţă și 
durabilitate excepţionale.

Peri cu rol de reamintire

Poate că nu este evident la prima privire, dar 
capetele de periere își pierd rigiditatea și se 
uzează treptat în câteva luni de utilizare 
normală. Perii noștri albaștri, cu rol de 
reamintire, se estompează până la culoarea 
albă pentru a te ajuta să recunoști momentul 
când trebuie să-i înlocuiești. Pentru rezultate 
optime, înlocuiește capul periei la fiecare trei 
luni.
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Articole incluse
• Capete de periere: 4 AdaptiveClean

Compatibilitate
• Sistem capete de periere: Atașare printr-un clic
• Adecvat pentru aceste modele: Seria 2 pentru 

controlul plăcii bacteriene, Seria 3 pentru sănătatea 
gingiilor, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, 
FlexCare Platinum, FlexCare+, pentru copii, 
HealthyWhite

Design și finisare
• Senzaţie de rigiditate a perilor: Obișnuit
• Culoare: Alb
• Peri cu rol de reamintire: Estompare a culorii 

perilor albaștri
• Dimensiuni: Standard
• Materialul capului de periuţă: Margini moi și 

flexibile din cauciuc

Beneficii pentru sănătate
• Sănătatea gingiilor: Îmbunătăţește starea de 

sănătate a gingiilor în 2 săptămâni
• Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină de 10 ori 

mai multă placă bacteriană**

Calitate și performanţă
• Înlocuire: La fiecare 3 luni
• Testat: pentru utilizare optimă
•
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* Comparativ cu un cap de periere DiamondClean
* * faţă de o periuţă de dinţi manuală

http://www.philips.com

