
 

 

Philips Sonicare G3 
Premium Gum Care
Štandardné nadstavce pre 
sonické zubné kefky

4-balenie
Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Párovanie režimov BrushSync
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Zdravšie ďasná pre zdravší úsmev
Až 7x zdravšie ďasná len za 2 týždne*
Základom zdravých zubov sú zdravé ďasná. Zabezpečte svojim ďasnám potrebnú starostlivosť vďaka 
nášmu kefkovému nástavcu Premium Gum Care. Mäkké a ohybné boky sa prispôsobujú kontúram 

ďasien, pričom poskytujú 2-násobne väčšiu kontaktnú plochu** pre dokonalé odstránenie povlaku 

pozdĺž ďasien.

Pre výnimočnú starostlivosť o ďasná
• Až 7x zdravšie ďasná už za 2 týždne***

Bezkonkurenčne dôkladné čistenie
• Až 10-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
• Až 2x väčšia kontaktná plocha** na dôkladné čistenie bez námahy

Inovatívna technológia
• Navrhnuté tak, aby z našej jedinečnej sonickej technológie čistenia vyťažili maximum
• Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky****

Navrhnuté pre optimálnejší výkon
• Vždy v obraze o potrebe výmeny, vždy efektívne čistenie.
• Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nadstavcov
• Testovaný výrobok spĺňa všetky nároky ústnej hygieny



 Zamerané na zdravie ďasien

S kefkovým nástavcom Philips Sonicare 
Premium Gum Care prebieha aj to 
najdôkladnejšie čistenie šetrným spôsobom. 
Ako posúvate zubnú kefku pozdĺž ďasien, 
ohybné boky a štetiny kefkového nástavca 
Premium Gum Care absorbujú prípadný 
nadmerný tlak. Mäkké tkanivá ďasien sú tak 
chránené aj v prípade, že pri čistení zubov príliš 
tlačíte. Štetiny slúžia na zlepšenie zdravia 
ďasien účinným odstraňovaním povlaku 
a baktérií pozdĺž línie ďasien. Zakrivený dizajn 
tohto kefkového nástavca zaisťuje maximálny 
kontakt štetín.

Technológia adaptívneho čistenia

Každé čistenie s technológiou adaptívneho 
čistenia znamená čistenie na mieru. Mäkké 
pružné gumené boky umožňujú kefkovému 
nástavcu Premium Gum Care prispôsobiť sa 
jedinečným kontúram vašich zubov a ďasien, 
pričom absorbujú prípadný nadmerný tlak 
a vylepšujú našu sonickú technológiu čistenia. 
Štetiny sa prispôsobia tvaru vašich ďasien 
a zubov a poskytujú 2x väčšiu kontaktnú 
plochu než bežný kefkový nástavec**. Čistia 
teda do väčšej hĺbky aj na ťažko 
dosiahnuteľných miestach.

Rozlúčte sa s povlakom

Vďaka flexibilnému dizajnu kefkový nástavec 
Premium Gum Care odstraňuje až 10-krát viac 
povlaku ako manuálna zubná kefka. Pohybuje sa 
tak, aby maximálne zúročil našu unikátnu 
čistiacu technológiu Philips Sonicare, takže pri 
akejkoľvek technike čistenia budete dosahovať 
výnimočnú čistotu, ktorú vidieť aj cítiť.

Technológia Philips Sonicare

Kefkový nadstavec a kefka Philips Sonicare 
tvoria špičkový tím. Vylepšujú našu sonickú 
technológiu a prinášajú bezkonkurenčnú 
kvalitu čistenia. Vysokorýchlostné vibrácie tela 
zubnej kefky umožňujú dosiahnuť frekvenciu až 
31 000 sterov za minútu, ktoré menia zubnú 
pastu na bublinky bojujúce proti povlaku, 
vháňajú ich hlboko do medzizubných 
priestorov a pozdĺž línie ďasien a tým 
zabezpečujú dokonalé čistenie.

Kedy vymeniť kefkový nástavec

Účinnosť kefkových nadstavcov klesá po 
3 mesiacoch používania, technológia 

BrushSync™ vás však upozorní skôr, než 
k tomu dôjde. Vaša inteligentná zubná kefka 
sleduje, ako často a s akou intenzitou si čistíte 
zuby, a upozorní vás, keď bude potrebné 
nadstavec vymeniť. Nemáte inteligentnú zubnú 
kefku Philips Sonicare? Stačí sledovať modré 
štetinky, a keď sa ich farba zmení na bielu, 
viete, že je čas na výmenu za nový kefkový 
nadstavec.

Jednoduchý nasadzovací systém

Kefkový nástavec Premium Gum Care možno 
bez problémov nasadiť na telá všetkých 
zubných kefiek s výnimkou modelov PowerUp 
Battery a Essence. Jednoduché nasadenie 
umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Bezstarostné čistenie

Všetky kefkové nadstavce Philips Sonicare sú 
bezpečné a šetrné k zubom aj k ďasnám. Počas 
testov naše kefkové nadstavce podstupujú 
náročné skúšky, aby sme mali istotu, že vám pri 
každom čistení ponúknu výnimočný výkon 
a trvácnosť.
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Hlavné prvky
Štandardné nadstavce pre sonické zubné kefky
4-balenie Štandardná veľkosť, Nasadzovací systém, Párovanie režimov BrushSync
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Pribalené príslušenstvo
• Kefkové nadstavce: 4 kefkové nástavce G3 

Premium Gum Care

Dizajn a povrchová úprava
• Inteligentné rozpoznanie kefkového nástavca
• Pevnosť štetín: Jemné
• Farba: Čierna
• Materiál kefkového nástavca: Mäkké a ohybné 

gumené boky
• Štetiny s pripomenutím: Modré štetiny, ktoré 

vyblednú
• Veľkosť: Štandardné

Kompatibilita
• Systém kefkového nadstavca: Nasadzovací systém
• Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na 

odstraňovanie povlaku, Rad 2 series na 
odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre zdravšie 
ďasná, DiamondClean, DiamondClean Smart, 
EasyClean, Essence, FlexCare, FlexCare Platinum, 
FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids 
(detské), HealthyWhite, HealthyWhite+, 
PowerUp

Kvalita a výkon
• Náhradné: Každé 3 mesiace
• Testované: na optimálne použitie

Prínosy pre zdravie
• Zdravie ďasien: Až 7-krát zdravšie ďasná*
• Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje 10krát viac 

povlaku*****
•
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Technické údaje
Štandardné nadstavce pre sonické zubné kefky
4-balenie Štandardná veľkosť, Nasadzovací systém, Párovanie režimov BrushSync

* *v režime Gum Care Mode v porovnaní s manuálnou zubnou 
kefkou; podľa indexu krvácavosti ďasien (GBI)

* *v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
* **v režime Gum Care Mode v porovnaní s manuálnou zubnou 

kefkou; podľa indexu krvácavosti ďasien (GBI)
* *** párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami 

zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare 
BrushSync™

* ****v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
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