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https://www.youtube.com/watch?v=nRFEPF0eVUc



1. Dlaczego Philips Sonicare to najlepszy wybór wśród 
szczoteczek sonicznych?

2. ProtectiveClean- szczoteczka soniczna, która dba o 
nasze zęby i dziąsła.

3. Która szczoteczka będzie najlepsza dla mnie?



Dlaczego Philips Sonicare to najlepszy 
wybór wśród szczoteczek sonicznych?



1. Bezpieczeństwo i gwarancja skuteczności

Philips Sonicare- marka szczoteczek sonicznych, która ma badania kliniczne*potwierdzające 
skuteczność i bezpieczeństwo działania szczoteczek sonicznych

( ponad 170 publikacji przeprowadzonych przez ponad 50 uniwerystetów na całym świecie)

Philips Sonicare- marka szczoteczek sonicznych,  która  oferuje konkretne korzyści 
odpowiadające na różne potrzeby:

„do 10 x mniej płytki nazębnej”*
„zdrowsze dziąsła nawet w 2 tygodnie”*

Philips Sonicare- technologia soniczna, która uzyskała rekomendacje*: Polskiego 
Towarzystwa Ortodontycznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii 

Stomatologicznej oraz znak akceptacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

**The Journal of Clinical Dentistry, Volume XXVIII 2017; No 1 Special Issue A, A1-A29.



* dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funcją

2. Zaawansowana technologia, która dba o nasze dziąsła i szkliwo

Czujnik nacisku* - dedykowany dla osób ze szkodliwym nawykiem mocnego 
szczotkowania, które może niszczyć szkliwo i ranić dziąsła

Oparta o mikrochip innowacyjna Technologię BrushSync*

1. oblicza zużycie włosia i przypomina o wymianie główki na nową *

Zniszczone włosie szczoteczki przestaje czyścić skutecznie, bo nie zachowuje 
odpowiedniej powierzchni  czyszczernia/stycznej z powierznią zęba, a dodatkowo 
odkształcone włokna mogą niszczyć szkliwo i ranić dziąsła, dlatego ta technologia 
kontrolując jakość włosia dba o Twoje zęby i dziąsła.

2. Automatyczny dobór programu i poziomu intensywności do rodzaju główki*

Dzięki temu rozwiązaniu  Ty nie będziesz musiał pamiętać, która główka Phlips jest 
przeznaczona do danego programu (celu np. wybielanie czy poprawa zdrowia dziąseł).



* dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funcją
**The Journal of Clinical Dentistry, Volume XXVIII 2017; No 1 Special Issue A, A1-A29.

Główki szczoteczek Philips Sonicare mają wysokiej jakości włókna, które są przystosowane do 
technologii sonicznej (nie są ani za twarde ani za miękkie), a dzięki temu czyszczą skutecznie ale 

też delikatnie, a efekty ich działania zostały potwierdzone klinicznie**. 

3. Najwyższa jakość która odpowiada na różne potrzeby

Aplikację dla dorosłych* w języku polskim, która w czasie rzeczywistym monitoruje czyszczony 
obszar zębów m.in. informuje o sile nacisku, poziomie ścierania szkliwa, błędach w technice 

szczotkowania.
Edukacyjna aplikacja*  dla dzieci, która poprzez zabawę uczy dzieci jak prawidłowo myć zęby.



*dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funcją
** dane wewnętrzne Philips Polska za rok 2018

4. Praktyczne rozwiązania i gwarancja satysfakcji

Unikalne zaawansowane akcesoria* np.  szklanka ładująca, 
czyścik do języka który ma 240 mikrowłosków dzięki czemu 

skutecznie usuwa resztki pokarmu oraz bakterie odpowiadające 
za nieświeży oddech .

Program „Satysfakcja 30 dni albo zwrot pieniędzy” – ponad 
99,9 % zadowolonych użytkowników**



ProtectiveClean czyli szczoteczka 
soniczna dla każdego, która dba o 

nasze zęby i dziąsła



• ProtectiveClean6100

https://www.youtube.com/watch?v=A620_7YQnoc&index=20&list=PLOQjFrrhWh0GdmlgNSmPSRgYJ
ohz0gBv-

https://www.youtube.com/watch?v=A620_7YQnoc&index=20&list=PLOQjFrrhWh0GdmlgNSmPSRgYJohz0gBv-


ProtectiveClean – szczoteczka soniczna z czujnikiem nacisku 
i innowacyjną technologią BrushSync
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Czym jest innowacyjna technologia BrushSync?
to unikalna technologia oparta o mikrochip*

Automatyczny dobór programu
i jego intensywności do rodzaju główki

Oblicza indywidualne zużycie włosia i 
przypomina o konieczności wymiany 

główki na nową

DiamondClean Smart,
ProtectiveClean 6100

DiamondClean Smart, ProtectiveClean 
6100, 5100, 4500, 4300

*dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funcją



Główki z technologią BrushSync poznasz po symbolu:



Philips Sonicare ProtectiveClean 6100
Bielsze zęby nawet w 7 dni*
Zdrowsze dziąsła w 2 tygodnie**

Technologie czyszczenia zębów:

• 3 programy czyszczenia: Clean, White, Gum Care

• Regulacja intensywności programu

Dodatkowe funkcje:

• Czujnik nacisku

• 1 funkcja BrushSync indywidualne przypomnienie o wymianie główki

• 2 funkcja BrushSync automatyczny dobór programu do rodzaju główki

Akcesoria:

• Etui podróżne

• Dodatkowa główka szczoteczki W2 Optimal White

• Ładowarka

*W programie White w porównaniu do szczoteczki manualnej, z pastą wybielającą wiodącej marki
** działanie w programie Gum Care,  w porównianiu do szczoteczki manualnej.

HX6870/47 HX6871/47 

HX6876/29 HX6877/29 



Philips Sonicare ProtectiveClean 5100
Bielsze zęby nawet w 7 dni*
Zdrowsze dziąsła w 2 tygodnie**

Technologie czyszczenia zębów:

• 3 programy czyszczenia: Clean, White, Gum care

Dodatkowe funkcje:

• Czujnik nacisku

• 1 funkcja BrushSync- indywidualne przypomnienie o wymianie główki

Akcesoria:

• Etui podróżne

• Dodatkowa główka szczoteczki W2 Optimal White

• Ładowarka

*W programie White w porównaniu do szczoteczki manualnej, z pastą wybielającą wiodącej marki
** działanie w programie Gum Care,  w porównianiu do szczoteczki manualnej.

HX6850/47 HX6851/29 

HX6856/17 HX6859/29 



Philips Sonicare ProtectiveClean 4500
Bielsze zęby nawet w 7 dni*

Technologie czyszczenia zębów:

• 2 programy czyszczenia: Clean, White

Dodatkowe funkcje:

• Czujnik nacisku

• 1 funkcja BrushSync- indywidualne przypomnienie o wymianie główki

Akcesoria:

• główka szczoteczki W2 Optimal White

• Ładowarka

*W programie White w porównaniu do szczoteczki manualnej, z pastą wybielającą wiodącej marki

HX6830/44

HX6836/24

HX6830/35



Sonicare ProtectiveClean 4300
Usuwaj do 7 x więcej płytki nazębnej*

Technologie czyszczenia zębów:

• 1 program czyszczenia

• 2 poziomy intensywności programu

Dodatkowe funkcje:

• Czujnik nacisku dla tych co szczotkują zęby zbyt mocno

• 1 funkcja BrushSync- indywidualne przypomnienie o wymianie główki

Akcesoria:

• Ładowarka

• 1 główka Optimal Plaque Defence

*w porównaniu do szczoteczki manualnej



Dbasz o jamę ustną i nadal masz 
problem z płytką nazębną?

Miesiąc szczotkowania w 2 minuty

Możesz się dalej męczyć albo pozwolić 
się wyręczyć...



https://www.youtube.com/watch?v=JUiDYlox_8o

https://www.youtube.com/watch?v=JUiDYlox_8o


https://www.youtube.com/watch?v=vSG7G5PvWeU

https://www.youtube.com/watch?v=vSG7G5PvWeU


Sprawdź na www.najlepszaszczoteczka.pl
która szczoteczka będzie najlepsza dla Ciebie 



https://www.youtube.com/watch?v=Qjsu4-aIPYE

https://www.youtube.com/watch?v=Qjsu4-aIPYE


Dziękuję za uwagę 


