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Nasza najgłębiej czyszcząca główka szczoteczki
Nawet 10-krotnie skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej* dla lepszych wyników

Czystość zębów, która dorównuje jedynie urokowi Twojego uśmiechu. Premium Plaque Defense 
dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł dzięki zastosowaniu miękkich i elastycznych elementów 

bocznych, które zwiększają powierzchnię kontaktu z zębami 4-krotnie w stosunku do zwykłej główki 

szczoteczki**, umożliwiając wygodne, głębokie oczyszczanie.

Wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki nazębnej
• Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Jak dotąd najgłębsze czyszczenie z Philips Sonicare
• Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Innowacyjna technologia
• Automatycznie wybiera optymalny tryb, dając wspaniałe efekty***
• Stworzona, aby wykorzystać wyjątkową siłę czyszczenia sonicznego

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność
• Zawsze wiesz, kiedy dokonać wymiany. Zawsze skutecznie szczotkujesz.
• Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki
• Testowane pod kątem potrzeb związanych z pielęgnacją jamy ustnej



 Zapomnij o płytce nazębnej

Dzięki elastycznej konstrukcji usuwa do 10 
razy więcej płytki nazębnej z trudno 
dostępnych miejsc*, pozwalając na naprawdę 
głębokie czyszczenie przestrzeni 
międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Dopasowująca się technologia 
czyszczenia

Dopasowująca się technologia zapewnia 
indywidualne czyszczenie przy każdym myciu 
zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne 
sprawiają, że główka Premium Plaque Defence 
dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł 
oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas 
szczotkowania, zwiększając efektywność 
czyszczenia sonicznego. Włosie dopasowuje 
się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając 
nawet czterokrotnie większą powierzchnię 
kontaktu niż w przypadku zwykłej główki 
szczoteczki**, co pozwala na głębsze 
czyszczenie nawet w trudno dostępnych 
miejscach.

Parowanie w trybie BrushSync™

Dzięki funkcji parowania w trybie BrushSync™ 
osiągniesz najwyższy możliwy poziom 
czystości***. Główka szczoteczki Philips 
Sonicare C3 Premium Plaque Defence 
synchronizuje się z wyposażonym w tryb 
BrushSync™ uchwytem Philips Sonicare*** 
oraz wybiera najlepszy tryb i intensywność 
szczotkowania, zapewniając wyjątkowo 
skuteczne czyszczenie. Wystarczy tylko zacząć 
szczotkować.

Technologia Philips Sonicare

Uchwyt i główka Sonicare to doskonałe 
połączenie. Wynoszą naszą technologię 
soniczną na nowy poziom i zapewniają 
niezrównaną skuteczność czyszczenia. Szybkie 
wibracje uchwytu powodują do 31 tys. ruchów 
szczoteczki na minutę, które przekształcają 
pastę do zębów w pęcherzyki walczące z płytką 
nazębną oraz kierują je głęboko między zęby i 
wzdłuż linii dziąseł, aby czyszczenie było 
wyjątkowo skuteczne.

Przypomnienie o wymianie główki 
szczoteczki

Główki szczoteczki stają się mniej skuteczne 
po 3 miesiącach użytkowania, ale BrushSync™ 
przypomni Ci, zanim tak się stanie. Inteligentna 
szczoteczka do zębów rejestruje, jak często i 
jak mocno szczotkujesz zęby, i informuje, gdy 
nadejdzie czas na wymianę główki. Nie masz 
inteligentnej szczoteczki do zębów Philips 
Sonicare? Wystarczy, że będziesz 
monitorować niebieskie włosie, które 
informuje o konieczności wymiany główki na 
nową, gdy zmieni kolor na biały.

Pełen komfort psychiczny podczas 
szczotkowania

Wszystkie główki szczoteczki Philips Sonicare 
są bezpieczne i łagodne dla zębów oraz dziąseł. 
Poddajemy je wszechstronnym i wymagającym 
testom, aby móc zagwarantować ich trwałość i 
wyjątkową skuteczność przy każdym 
szczotkowaniu.
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Elementy zestawu
• Główki szczoteczki: 4 C3 Premium Plaque Defence

Stylistyka i wykończenie
• Inteligentne rozpoznawanie główki
• Miękkość włosia: Średnio miękka
• Kolor: Biały
• Materiał główki szczoteczki: Miękkie elastyczne 

brzegi
• Włókna Przypominające: Zanikający niebieski 

kolor włosia
• Wymiary: Standardowa

Zgodność
• System główki szczoteczki: Na kliknięcie
• Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką 

nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, 
Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, 
DiamondClean Smart, EasyClean, Essence, 
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum 
Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, 
HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Jakość i skuteczność
• Wymiana: Co 3 miesiące
• Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia
• Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy więcej 

płytki nazębnej*
•
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Dane techniczne
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4 sztuki w opakowaniu Rozmiar standardowy, Na kliknięcie, Parowanie w trybie BrushSync

* w porównaniu ze zwykłą szczoteczką
* * W porównaniu z główką DiamondClean.
* ** Tryb parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z uchwytami 

szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję.
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