
Produkty 
Philips Sonicare
Wyjątkowe rozwiązania 
dla idealnej higieny 
jamy ustnej



Nowoczesna technologia.  
Wyjątkowe efekty.

 

Jak działa opatentowana technologia Philips Sonicare?

Technologia Philips Sonicare to połączenie wysokiej częstotliwości drgań i szerokiego zakresu ruchu włosia 
szczoteczki, które wytwarza Dynamiczną Akcję Płynu (Dynamic Fluid Action - DFA). 
Czyszcząca siła 62 000 ruchów szczoteczki na minutę nadaje dużą prędkość mieszaninie płynu, a szeroki zakres 
ruchu włosia sprawia, że wtłaczana jest ona głęboko w przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż  
linii dziąseł zapewniając doskonałe oczyszczanie nawet do 4 mm poza zasięgiem włosia. 
 
Mieszanina płynu i pasty do zębów powstała podczas Dynamicznej Akcji Płynu (DFA) 
rozbija i wypłukuje resztki osadów z przestrzeni międzyzębowych. 
 
15 milionów zadowolonych użytkowników na całym świecie, ponad 140 publikacji 
i abstraktów z badań klinicznych i laboratoryjnych przeprowadzonych przez ponad 
40 uniwersytetów i instytucji badawczych na całym świecie – te wyniki nie mogą kłamać. 
Ta technologia naprawdę działa.
 

Spróbuj sam i zakochaj się od pierwszego użycia!



Dynamic Fluid Action



Philips Sonicare DiamondClean 
Maksymalne czyszczenie, doskonały efekt.
Philips Sonicare DiamondClean - najbardziej zaawansowany model szczoteczki Sonicare. 
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej1 niż zwykła szczoteczka manualna i zapewnia 
o 2 odcienie bielsze zęby już po tygodniu stosowania2,11 jednocześnie poprawiając zdrowie dziąseł 
w zaledwie 2 tygodnie.1

Elegancki, ergonomiczny design 
Smukły, ergonomiczny uchwyt wykonany z wysokiej jakości materiału wykończony 
chromowanymi akcentami gwarantuje pewny chwyt.

Podświetlany panel wyboru trybów - wskazuje tryb pracy szczoteczki gdy jest 
włączona, a gdy szczoteczka jest wyłączona automatycznie staje się niewidoczny.

Główki DiamondClean - nowy, diamentowy kształt włókien pozwala na gęstsze 
ich rozmieszczenie i jeszcze skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej i przebarwień 
z powierzchni zębów.

Długość pracy akumulatora - do 3 tygodni szczotkowania (w przybliżeniu daje to 
42 cykle 2-u minutowego szczotkowania.).

Quadpacer i Smartimer - wbudowany zegar Quadpacer co 30 sekund daje 
sygnał dźwiękowy, który sygnalizuje konieczność czyszczenia następnej ćwiartki uzębienia. 
Smartimer automatycznie zatrzymuje szczoteczkę po upływie wybranego trybu 
szczotkowania.

Tryb Łatwy Start - w czasie pierwszych 14 zastosowań stopniowo wzrasta moc 
szczotkowania, aby użytkownik przyzwyczaił się do używania szczoteczki Sonicare.

5 trybów pracy szczoteczki 
Clean - standardowy 2-minutowy cykl czyszczenia. 
Gum Care - 2 minuty czyszczenia i 1 minuta masażu dziąseł w celu poprawy ich zdrowia. 
White - 2,5-minutowy tryb czyszczenia zębów z funkcją szczególnie dokładnego usuwania 
              nalotów i przebarwień, zakończony polerowaniem.  
Sensitive - 2-minutowe czyszczenie wrażliwych zębów w trybie o zmniejszonej mocy. 
Polish - szybki 1-minutowy program odświeżający i polerujący powierzchnie zębów.



Procentowe usuwanie płytki nazębnej
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Procentowe usuwanie przebarwień
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•	 Skuteczne, choć delikatne 
działanie oczyszczające sprzyja poprawie 
stanu dziąseł w ciągu zaledwie 2 tygodni.1

•	 Nawet do 100% 
skuteczniejsze 
usuwanie płytki 
nazębnej w trudno 
dostępnych miejscach 
w porównaniu 
do szczoteczki manualnej.3

•	 Klinicznie potwierdzony 
efekt wybielenia zębów 
już po 1 tygodniu.2

 Etui podróżne na USB 
 
Rewolucyjne rozwiązanie dla osób, które często podróżują. Etui podróżne to nie tylko 
poręczny schowek na szczoteczkę, ale również przenośna ładowarka zasilana kablem USB, 
który możesz podłączyć do komputera lub innego portu USB. Dzięki temu nie musisz 
pamiętać o dodatkowej ładowarce do spakowania!

 Nowoczesna szklanka ładująca 
 
Jednym z akcesoriów dostępnych z tym modelem szczoteczki jest nowoczesna szklanka 
ładująca z grubego szkła, którą można postawić na stację ładującą i w ten sposób 
naładować szczoteczkę. Szklankę można  
również wykorzystać do przepłukania 
ust wodą lub płynem do płukania.
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Sonicare AirFloss i ręczna szczoteczka
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Comparison of In Vitro Plaque Removal
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Philips Sonicare AirFloss 
Prostszy sposób oczyszczania przestrzeni 
międzyzębowych.

Pacjenci, którzy nie lubią nitkować zębów,  
pokochają Sonicare AirFloss

•	 Ponadto, po 3 miesiącach badania, 96% pacjentów 
nieregularnie używających nici dentystycznych stosowało 
Sonicare AirFloss co najmniej 4 razy w tygodniu.6

Urządzenie AirFloss to idealne rozwiązanie dla pacjentów, którzy nieregularnie 
korzystają z nici dentystycznych. Technologia gwałtownego 
strumienia powietrza i kropelek wody skutecznie rozbija i usuwa 
płytkę nazębną z miejsc, w które szczoteczka nie zawsze dociera, poprawiając 
dzięki temu zdrowie dziąseł – to wszystko w zaledwie 30 sekund!

•	 W badaniach klinicznych wykazano, że Sonicare AirFloss stosowany w połączeniu 
ze szczotkowaniem usuwa nawet o 99% więcej biofilmu z przestrzeni 
międzyzębowych niż samo oczyszczanie zębów szczoteczką manualną.4

•	 81% użytkowników stwierdziło także, że dzięki urządzeniu 
Philips Sonicare AirFloss łatwiej można dotrzeć do trudno dostępnych 
części jamy ustnej niż w przypadku nici dentystycznej.5

•	 86% osób, które wzięło udział 
w ankiecie, stwierdziło, 
że Philips Sonicare AirFloss 
jest łatwiejszy w użyciu niż 
zwykła nić dentystyczna.5



Jak działa AirFloss? 
AirFloss to wyjątkowe rozwiązanie, które wykorzystuje innowacyjną technologię 
gwałtownego strumienia. Mini-kropelki wody napędzane strumieniem powietrza 
pod ciśnieniem mechanicznie usuwają płytkę nazębną. Technologia ta jest bardzo 
skuteczna a zarazem niezwykle łagodna dla tkanek miękkich.

AirFloss wyposażony jest w:

Funkcję automatycznego strumienia, dzięki 
której wyczyścisz całą jamę ustną 
w mniej niż 30 sekund.

Smukłą dyszę, która umożliwia dokładniejsze 
skierowanie strumienia oraz ogranicza 
pryskanie kropelek wody na boki.

Dysze wylotowe dostępne w różnych kolorach, 
ułatwią wspólne korzystanie z urządzenia 
np. członkom rodziny.

Bardziej ergonomiczny kształt zapewniający 
większą stabilność oraz wygodę użytkowania.

Pojemnik na wodę mieści mniej niż 
łyżkę płynu, dzięki czemu użytkownik nie musi 
przerywać czyszczenia, aby wypłukać wodę z ust.

Długość pracy akumulatora: do 2 tygodni 
regularnego stosowania (1x dziennie).



•	 Czujnik nacisku - w przypadku zbyt intensywnego szczotkowania zębów rękojeść zaczyna 
wibrować informując o konieczności zmniejszenia siły nacisku szczoteczki na zęby.

1  Clean - tryb standardowy zapewnia czystość całej jamy ustnej. 
2  White - usuwa przebarwienia z powierzchni zębów,  
    aby nadać im efekt wybielenia. 
3  Gum Care - delikatnie stymuluje i masuje dziąsła.

1  Normal - standardowa intensywność szczotkowania. 
2  Sensitive - 2-minutowe czyszczenie wrażliwych zębów w trybie o zmniejszonej mocy. 
3  Extra Soft - bardzo delikatne mycie bardzo wrażliwych zębów i dziąseł.

•	 Nowe główki InterCare - z ekstremalnie długimi włóknami. ( Więcej na stronie 14-15).

•	 Specjalnie zaprojektowane włosie nowej główki InterCare sięga głęboko 
w przestrzenie międzyzębowe.

•	 Stacja dezynfekująca UV - pozwala zabijać do 99% wirusów 
i bakterii* na główce szczoteczki w zaledwie 10 minut.10

Usuwa do 6 razy więcej płytki nazębnej z przestrzeni międzyzębowych niż zwykła szczoteczka manualna.7

Szczoteczka Philips Sonicare FlexCare Platinum 
wyposażona jest w 3 indywidualne tryby szczotkowania:

Oraz 3 poziomy intensywności pracy szczoteczki:

•	 Quadpacer i Smartimer - wbudowany zegar Quadpacer co 30 sekund daje sygnał 
dźwiękowy, który sygnalizuje konieczność czyszczenia następnej ćwiartki uzębienia. 
Smartimer automatycznie zatrzymuje szczoteczkę po upływie wybranego trybu szczotkowania.

•	 Tryb Łatwy Start - w czasie pierwszych 14 zastosowań stopniowo wzrasta moc 
szczotkowania, aby użytkownik przyzwyczaił się do używania szczoteczki Sonicare.

* Streptococcus mutans (strep mutans), E.coli, wirus opryszczki (Herpes Simplex-I).

Philips Sonicare FlexCare Platinum 
Kompletne i głębokie czyszczenie przestrzeni międzyzębowych.



Zegary Quadpacer i Smartimer
Wbudowany zegar Quadpacer - co 30 sekund daje sygnał dźwiękowy, który 
sygnalizuje konieczność czyszczenia następnej ćwiartki uzębienia. 
Smartimer - automatycznie zatrzymuje szczoteczkę po upływie czasu trwania 
wybranego trybu pracy szczoteczki.

Tryb Łatwy Start - w czasie pierwszych 14 zastosowań stopniowo wzrasta 
moc szczotkowania, aby użytkownik przyzwyczaił się do używania szczoteczki Sonicare. 

5 trybów pracy szczoteczki
Clean – standardowy 2-minutowy tryb czyszczenia.
GumCare – 2-minutowy tryb czyszczenia zębów oraz 
1 minuta delikatnej stymulacji dziąseł.
Refresh – szybki 1-minutowy program odświeżający.
Sensitive – 2-minutowe czyszczenie zębów w trybie o zmniejszonej mocy.
Massage – delikatna 2-minutowa stymulacja dziąseł.

Długość pracy akumulatora - do 3 tygodni szczotkowania 
(w przybliżeniu daje to 42 cykle 2-u minutowego szczotkowania).

Stacja dezynfekująca UV - pozwala zabijać do 99% wirusów 
i bakterii* na główce szczoteczki w zaledwie 10 minut.10

Stosując codziennie Philips Sonicare FlexCare+ poprawiasz stan swoich dziąseł, co jest podstawą zdrowia całej jamy ustnej. 
Wyjątkowy tryb Gum Care pozwala na poprawę stanu dziąseł w ciągu zaledwie 2 tygodni,9 redukując liczbę krwawiących 
miejsc nawet o 71%. Pięć trybów pracy pozwala na usunięcie aż do 83% więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc. 9

* Streptococcus mutans (strep mutans), E.coli, wirus opryszczki (Herpes Simplex-I).

Philips Sonicare FlexCare+ 
Poprawa stanu dziąseł w 2 tygodnie.



Szczoteczka FlexCare zapewnia doskonałą higienę jamy ustnej, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Trzy tryby pracy i dwa schematy szczotkowania pozwalają usunąć aż do 83% więcej płytki nazębnej9, wspomagają poprawę 
zdrowia dziąseł9 oraz dają efekt wybielenia zębów aż o 2 odcienie w zaledwie 2 tygodnie.11

Tryb Łatwy Start - w czasie pierwszych 14 zastosowań stopniowo wzrasta moc 
szczotkowania, tak aby użytkownik przyzwyczaił się do używania szczoteczki Sonicare. 

Zegary Quadpacer i Smartimer - wbudowany zegar Quadpacer co 30 sekund 
daje sygnał dźwiękowy, który sygnalizuje konieczność czyszczenia następnej ćwiartki uzębienia. 
Smartimer automatycznie zatrzymuje szczoteczkę po upływie wybranego 

trybu pracy szczoteczki. 

3 Tryby pracy szczoteczki 
Clean - standardowy 2-minutowy cykl czyszczenia. 

Sensitive - 2-minutowe czyszczenie wrażliwych zębów w trybie o zmniejszonej mocy. 

Massage - delikatna stymulacja dziąseł (2 minuty).

2 Schematy szczotkowania 

MaxCare - długie 3-minutowe szczotkowanie połączone z masażem. 
GoCare - krótkie 1-minutowe mycie przed szczotkowaniem.

Długość pracy akumulatora - do 3 tygodni szczotkowania 
(w przybliżeniu daje to 42 cykle 2-u minutowego szczotkowania).

Stacja dezynfekująca UV - pozwala zabijać do 99% 
wirusów i bakterii* na główce szczoteczki w zaledwie 10 minut.10 
Dostępna w wybranych modelach szczoteczki.

* Streptococcus mutans (strep mutans), E.coli, wirus opryszczki (Herpes Simplex-I).

Philips Sonicare FlexCare 
Doskonała higiena jamy ustnej dostosowana do indywidualnych 
potrzeb użytkownika.



3 tryby pracy szczoteczki 
Clean&White - pozwala osiągnąć efekt wybielenia zębów 
aż do 2 odcieni w czasie 2 tygodni.11 
Clean - zapewnia standardowe czyszczenie. 
Sensitive - 2-minutowe czyszczenie wrażliwych zębów w trybie 
o zmniejszonej mocy.

Tryb Łatwy Start - w czasie pierwszych 14 zastosowań stopniowo 
wzrasta moc szczotkowania, tak aby użytkownik przyzwyczaił się do używania 
szczoteczki Sonicare.

Zegar Smartimer - wbudowany zegar automatycznie wyłącza 
szczoteczkę po 2 minutach pracy, ułatwiając przestrzeganie zaleceń lekarzy 
dotyczących czasu szczotkowania zębów.

Zegar Quadpacer - co 30 sekund sygnałem dźwiękowym oznajmia 
o konieczności przejścia do szczotkowania kolejnej ćwiartki uzębienia.

Długość pracy akumulatora - 3 tygodnie szczotkowania 
(w przybliżeniu daje to 42 cykle 2-u minutowego szczotkowania).

Philips Sonicare HealthyWhite 
Dla pięknych, białych zębów.
Wszyscy marzymy o pięknym hollywoodzkim uśmiechu. Szczoteczka Philips Sonicare HealthyWhite 
pozwala cieszyć się naturalnie białymi zębami i olśniewającym blaskiem uśmiechu już po 2 tygodniach 
stosowania.11 Funkcja Clean&White nie tylko wybiela zęby, lecz również dokładnie je czyści, dzięki 
czemu Twoje zęby będą naturalnie białe i zdrowe.



Philips Sonicare EasyClean  
Najprostrze rozwiązanie dla bielszych zębów.

Tryb Clean -  standardowy 2-minutowy tryb pracy doskonale oczyszcza zęby. 
Szczoteczka Sonicare EasyClean usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej 
niż zwykła szczoteczka manualna.12 Jednocześnie usuwa przebarwienia 
z powierzchni zębów, zapewniając naturalnie promienny uśmiech.11

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii dynamicznego czyszczenia szczoteczka soniczna 
Philips Sonicare EasyClean skutecznie, lecz łagodnie masuje dziąsła 
i czyści jamę ustną, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Szczoteczki Philips Sonicare EasyClean można bezpiecznie używać przy 
odsłoniętych szyjkach zębowych i kieszonkach dziąsłowych oraz przy wypełnieniach, 
koronach i licówkach. Dzięki niezwykłej skuteczności, świetnie sprawdza się u pacjentów 
noszących stałe aparaty ortodontyczne.12 Specjalnie wygięta szyjka szczoteczki ułatwia 
dotarcie do tylnych zębów i usuwanie płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc.

Tryb Łatwy Start - w czasie pierwszych 14 zastosowań stopniowo wzrasta moc 
szczotkowania, tak aby użytkownik przyzwyczaił się do używania szczoteczki Sonicare.

Smartimer - automatycznie wyłącza szczoteczkę po pełnym, 
2-minutowym cyklu szczotkowania.

Quadpacer - co 30 sekund za pomocą sygnału dźwiękowego informuje 
o zakończeniu szczotkowania jednej części jamy ustnej i konieczności 
rozpoczęcia szczotkowania następnej, dzięki czemu zapewnia dokładne 
oczyszczenie całej jamy ustnej.

Długość pracy akumulatora - 2 tygodnie szczotkowania 
(w przybliżeniu daje to 28 cykli 2-u minutowego szczotkowania).



Philips Sonicare dla dzieci  
Ułatwia ukształtowanie zdrowych nawyków 
szczotkowania na całe życie.

Sonicare for Kids pomaga dzieciom kształtować prawidłowe nawyki higieniczne 
na wczesnym etapie życia, co procentuje doskonałym stanem zdrowia jamy ustnej na całe 
życie. Szczoteczka Sonicare for Kids, opracowana dla dzieci w wieku 4-10 lat, wykorzystuje 
tę samą opatentowaną technologię soniczną, co inne modele Sonicare, wzbogaconą o funkcje 
i zakresy mocy przyjazne dla dziecka. 

•	 Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej. 
Usuwa znacząco więcej płytki niż zwykła 
szczoteczka dla dzieci.8

•	 Badania wykazały, że dzieci w wieku 7-10 lat 
szczotkowały zęby znacząco dłużej niż zwykłą 
szczoteczką manualną.13

•	 Wbudowany zegar KidTimer początkowo 
ustawiony jest na 1 minutę i stopniowo wydłuża 
czas szczotkowania, aż do zalecanych 2 minut. 
KidPacer radosnymi melodyjkami zachęca dzieci 
do dokładnego mycia ząbków.

•	  2 poziomy mocy szczoteczki Sonicare for Kids. 
Tryb intensywny, przeznaczony dla starszych 
dzieci oraz tryb delikatny o zmniejszonej mocy 
dla młodszych dzieci.

Sonicare For Kids
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Zaawansowana technologia 
główki InterCare

Włókna Przypominające 
blakną, gdy nadchodzi czas 
zmiany główki szczoteczki.

Wszystkie włókna mają zaokrąglone zakończenia, które chronią dziąsła przed mikro uszkodzeniami. 

Ciemnozielone włókna średniej 
długości skutecznie usuwają 
płytkę nazębną z linii dziąseł.

Białe włókna polerują 
powierzchnie zębów.

Bardzo długie włókna 
w kolorze jasnozielonym 

sięgają głęboko pomiędzy 
zęby i skutecznie usuwają 

płytkę nawet z najgłębszych 
przestrzeni.

Nowe główki InterCare wyposażono w dwa rodzaje włókien zaprojektowanych z myślą o zdrowiu dziąseł. 
Pierwsze, ekstremalnie długie, skutecznie usuwają osad, sięgając głęboko w przestrzenie między zębami, a 
drugie, krótsze, delikatnie pielęgnują dziąsła i oczyszczają powierzchnie zębów wzdłuż lini dziąseł.



Główki szczoteczek Philips Sonicare  
Właściwy wybór dla indywidualnych potrzeb.
W systemie główek szczoteczek Philips Sonicare każdy pacjent, niezależnie od wieku i potrzeb, znajdzie główkę idealną 
dla siebie, dzięki której jeszcze lepiej dopasuje sposób czyszczenia do swoich oczekiwań. Dla optymalnego efektu 
czyszczenia główki należy wymieniać co 3 miesiące, a dysze co 6 miesięcy.

Opisane powyżej główki są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami szczoteczek Sonicare.

InterCare 
Ekstremalne czyszczenie między zębami

DiamondClean 
Maksymalne czyszczenie i naturalnie białe zęby

ProResults 
Gruntowne czyszczenie

Dysza AirFloss 
Celny strzał za pierwszym razem

ProResults Sensitive 
Delikatne czyszczenie wrażliwych zębów

Sonicare for Kids 
Delikatne czyszczenie małych zębów

•	 Nowy profil włosia i 3 rodzaje włókien
•	 3 stopnie miękkości włókien
•	 Włókna Przypominające 
•	 Rozmiar: standardowy

•	 Nowy kształt i 3 rodzaje włókien
•	 Gęste, mocniej profilowane włosie
•	 Włókna Przypominające 
•	 Rozmiar: standardowy i mini

•	 Profilowany kontur włosia
•	 Miękkie włókna
•	 Włókna Przypominające 
•	 Rozmiar: standardowy i mini

•	 Profilowany kształt
•	 Końcówka wskazująca na czubku dyszy
•	 Oznaczenie kolorystyczne 

•	 Profilowany kontur włosia
•	 Super miękkie włókna 
•	 Włókna Przypominające 
•	 Rozmiar: standardowy

•	 Dwa rozmiary główek – mniejszy i większy 
•	 Miękkie i super miękkie włókna
•	 Gumowe elementy ochronne



Na podstawie badania na próbie ponad 4500 dentystów i higienistek
przeprowadzonego w 2012 przez Priorities Research w Niemczech,
Holandii, Japonii, Czechach, Rosji, Chinach, Kanadzie, USA, Wielkiej 

Brytanii.www.philipssonicare.pl
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