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Performanţă superioară.* Calitate garantată.

Performanţă superioară la calitate superioară
Fiind unul dintre capetele de periuţă de dinţi din gama de vârf, Philips Sonicare ProResults 

este perfect pentru utilizatorii noi sau vechi de periuţe Sonicare care doresc pur şi simplu 
acea experienţă de curăţare autentică Sonicare la o valoare incredibilă.

Senzaţie de curăţare temeinică în gură
• Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Concepută pentru a optimiza performanţa
• Performanţă optimizată cu Philips Sonicare
• Perii cu rol de reamintire asigură cea mai eficientă curăţare
• Concepute pentru a maximiza mișcarea sonică

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

Un cap de periere adecvat pentru mai multe mânere
• Design cu atașare printr-un clic, pentru fixarea simplă a capului de periere



 Performanţă optimizată

Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare are un 
profil astfel conturat încât să se potrivească firesc 
formei dinţilor și să cureţe zonele greu accesibile.

Elimină de până la 2 ori mai multă placă 
bacteriană

Acest cap de periuţă de dinţi elimină de până la 2 ori 
mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi 
manuală

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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Specificaţii
Articole incluse
• Capete de periere: 2 ProResults standard

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

controlul plăcii bacteriene, HealthyWhite+, 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

Beneficii pentru sănătate
• Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină de până la 2 

ori mai multă placă bacteriană*

Calitate și performanţă
• Înlocuire: La fiecare 3 luni
• Testat: pentru utilizare optimă
•

* faţă de o periuţă manuală
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