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I över 20 år har vi utvecklat produkter till tandläkare och 
tandhygienister världen över för att förbättra patienters 
munhälsa. Philips Oral Healthcare är en viktigt del i Philips 
portfölj inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på 
att förbättra människors liv genom innovationer inom 
Healthcare.

I vårt utbud av produkter för munhälsa kombineras 
tidsbeprövad teknik med nya innovationer. Philips Sonicare 
och Philips ZOOM erbjuder produkter för effektiv rengöring 
och blekning som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig vidareutveckling av våra 
produkter. Genom intensiv forskning arbetar vi för att kunna 
tillgodose behoven inom munhälsovård.

Läs vidare i denna broschyr om vårt kompletta sortiment 
med produkter för att förbättra patienternas munhälsa och 
bygga upp en framgångsrik mottagning.

Tandvårdspersonal rekommenderar: 
2 minuters tandborstning och 2 cm tandkräm 
vilket får plats på vårt avlånga tandborsthuvud. 

För att hjälpa dig till en god munhälsa så 
rekommendrar vi följande program:

•  Clean: 2 minuter

•  White: 2,5 minuter

•  Gumcare: 3 minuter

•  Deepclean: 3 minuter

Första gången du startar din Sonicare 
eltandborste från Philips så aktiveras ett 
mjukare läge och det är aktivt under de  
två första invänjningsveckorna.
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Så fungerar 
Sonicare-teknik
Vår soniska teknik arbetar med högfrekvent svepande 
rörelser som pressar vattnet och tandkrämen in mellan 
tänderna. Därför ger vår soniska teknik både effektiv 
rengöring och friskare tandkött, jämfört med manuell 
tandborstning.* 

Låt dina patienter prova Sonicare, vi är övertygade att 
de kommer bli nöjda, skulle de mot förmodan  
inte vara det erbjuder vi 60-dagars  
pengarna-tillbaka-garanti.

Till vilka patienter kan jag rekommendera Sonicare?
Sonicares tandborstar är lämpliga inte bara för friska patienter 
utan även för patienter med t ex parodontit och gingivit.

Philips patenterade 
Sonicare-teknik
För en renare känsla, friskare mun

*Delaurenti M, et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. Journal of Dental Research. 2012, 91(Special Issue B):522.
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”Mycket bättre än jag kunde föreställa mig då jag 
har använt oral-b. Jag har rekommenderat den till 
alla jag känner. Till och med till min tandhygienist.”

Pernilla, Oskarshamn

”Har tidigare enbart borstat med Oral B borste. 
Upplever inte samma ”borstkänsla” med 

Phlipsborsten. Känns nästan inte som om den 
borstar, men det gör den ju. Känns fantastiskt rent 

och fint efteråt. Överraskat positiv!”
Lisbeth, Ronneby

”Fantastisk tandborste, det känns som att tänderna 
har blivit renare och tandköttet mår bättre.” 

Ramona, Växjö

”Mycket komfortabel och smidig. Borsthuvudet 
är väldigt mjukt och känns skönt i munnen. 
Batteritiden är ”blixterbrau” som vi säger i 

Karlskrona, den är i världsklass med andra ord. 
Tack för att jag fick prova Philips!”

Ulrika, Karlskrona

”Senast igår borstade jag tänderna med den  
och gjorde därefter en plackinfärgning och det 

fanns inga spår av plack någonstans på tänderna! 
Jag kommer definitivt fortsätta använda  

Philips eltandborste.”
Anna, Halmstad

”Positiv över att jag har börjat använda denna. 
Saknade tandborsten när vi var på semester  

en vecka. Kändes inte alls lika rent med  
vanlig tandborste.”

Ann Charlotte

”Tycker att tandborsten är bättre än Oral-B, man 
kommer åt bättre. Har själv använt Oral-B i över  
5 års tid och varit nöjd med den. Men nu är jag 

glad att jag fick testa denna, då härlig.”
Sally

”Både jag och min man har provat tandborsten. 
Han väljer nu er tandborste före Oral-B, tycker det 

känns renare med Sonicare DiamondClean.”
TH Lena

”Trots att jag är tandhygienist så har jag inte 
använt el-tandborste själv på många år. Tänkte 

att jag verkligen skulle ge den här tandborsten en 
chans och har använt den 2 gånger/dag sen du var 

hos oss på mötet. Jättenöjd!”
TH Charlotta



Sonicare 
DiamondClean 9000
Komplett munvårdssystem  
för optimal munhälsa

Med DiamondClean får du bästa möjliga rengöring med 
personligt anpassade tips och råd i Philips Sonicare-appen. 
Du får en överlägsen rengöring av både tänder och tandkött, 
synbart vitare tänder tack vare en effekiv fläckborttaning och en 
fräsch andedräkt. Det här är mer än bara en tandborste – det är 
ett komplett system för din munhälsa.
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4 Lägen och 3 intensiteter 
Alla de fyra lägena, Clean, White, Gum Health och Deep Clean 
går att köra i tre olika intensiteter

Trycksensor
Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt

Två veckor batteritid
Litium jon-batterier som håller minst 2 veckor 

BrushSync
Smarta borsthuvuden ser till att du använder rätt läge 
och intensitet för bästa möjliga rengöring. Låt exempelvis 
säga att du använder borsthuvudet W3 Premium White. 
BrushSynctekniken på DiamondClean 9000 synkar då 
automatiskt borsthuvudet med White+-läget för att  
putsa bort fläckar

Optimal plack borttagning
Upp till 10x bättre plackborttagning än  
med en manuell tandborste

Belyst display 
När tandborsten sätts på lyser  
den unika displayen upp och  
visar de fyra borstinställningarna

Reseetui med USB-port 
Enkel uppladdning på resan i  
resefodralet - via datorns USB port eller  
genom stickkontakten

Statusrapport
DiamondClean 9000 ger dig den vägledning du behöver 
för att förbättra och upprätthålla sunda borstningsvanor 
mellan tandläkarbesök. Inbyggda smarta sensorer meddelar 
dig när du trycker för hårt, och genom att ansluta din 
borstningsupplevelse till Sonicare-appen får du en personlig 
statusrapport där du kan se dina förbättringar

Unikt laddningsglas med induktionsteknik 
För att ladda DiamondClean placeras borsten bara i det  
eleganta tandborstglaset med laddningsfunktion



Hjälp dina patienter att få uppleva skillnaden med Sonicare 
Expertclean, det kommer att bli kärlek vid första borsttaget. De 
långa borststråna i kombination med vår patenterade soniska 
teknologi når djupare in mellan tänderna och förbygger blödande 
tandkött. Den tar bort upp till 10 gånger mer plack jämfört med 
en manuell tandborste.* Den kraftfulla men ändå skonsama 
rengöringen bidrar till ett friskare tandkött på bara 2 veckor.

Sonicare ExpertClean
Allt du behöver för utmärkt munhälsa

Eltandborsten ProtectiveClean ger dig en skonsam rengöring 
och friskare mun för en bättre munhälsa.

Sonicare-teknologin som vi använder i alla våra eltandborstar 
har inspirerats av tandvården. Philips har forskat och 
utvecklat munvårdsprodukter i över 20 år och har 25 miljoner 
nöjda Sonicare-användare världen över. Philips Sonicare 
ProtectiveClean är en skonsam och effektiv eltandborste som 
ligger i en bra prisklass.

Protective Clean
Renare tänder, helt enkelt!
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4 Lägen och 3 intensiteter 
Alla de fyra lägena, Clean, White, Gum Health och Deep Clean 
går att köra i tre olika intensiteter

Trycksensor
Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt

Två veckor batteritid
Litium jon-batterier som håller minst 2 veckor 

BrushSync
Smarta borsthuvuden ser till att du använder rätt läge 
och intensitet för bästa möjliga rengöring. Låt exempelvis 
säga att du använder borsthuvudet W3 Premium White. 
BrushSynctekniken på ExpertClean synkar då automatiskt 
borsthuvudet med White+-läget för att putsa bort fläckar

Optimal plack borttagning
Upp till 10x bättre plackborttagning än med en  
manuell tandborste

Belyst display 
När tandborsten sätts på lyser den unika  
displayen upp och visar de fyra  
borstinställningarna

Reseetui med USB-port 
Enkel uppladdning på resan i resefodralet  
- via datorns USB port eller genom stickkontakten

Statusrapport
Genom att ansluta din ExpertClean till Sonicare-appen får du 
en personlig statusrapport där du kan se dina förbättringar

1 Läge och 2 intensiteter
Clean och Sensitive

Trycksensor 
Blinkar och vibrerar när du trycker för hårt

Lång batteritid
Litium jon-batteri som håller minst 2 veckor

BrushSync 
Påminner när det är dags att byta borsthuvud

Optimal plackborttagning
Upp till 7x bättre plackborttagning  
än med en manuell tandborste



Sonicare For Kids 
Med app som motiverar barnen att borsta bättre och längre

Ge ditt barn en hälsosam vana för en friskare framtid
En av de viktigaste sakerna du kan ge ditt barn är rutiner som ger dem 
ett friskt liv. Precis som för vuxna rekommenderar tandläkare att barn ska 
borsta sina tänder i minst två minuter, två gånger om dagen. Men vi vet alla 
att det är svårt att få sina barn att borsta ordentligt, dessutom vet vi att barn 
som tidigt får hål i tänderna får sämre tänder som vuxna. Med uppkopplade 
eltandborsten för barn Sonicare for Kids, blir tandborstningen ett äventyr 
tillsammans med Sonicare for Kids-appens huvudkaraktär Sparkly. Om 
barnen borstar ordentligt blir Sparkly glad!

Sonicare For Kids HX6322/04
• Sparkly motiverar barnen att borsta bättre

• 2 veckors batteritid
• Tar bort 75% mer plack än en manuell 

tandborste
• Rekommenderas av 98% av alla föräldrar*

• 2 borstinställningar

• Det gummerade borsthuvudet är 

  utformat för att skydda unga tänder

• 2 borsthuvuden ingår  
(Compact och Standard)

• 8 klistermärken medföljer

Laddas ner gratis i App 
Store eller Google Play

*Av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara använda tandborste

Philips Sonicare erbjuder ett komplett sortiment av 
borsthuvuden för att passa behoven hos varje patient

Optimal White 4-pack
Vit Standard: 
HX6064/10
Vit Compact: 
HX6074/27
Svart Standard: 
HX6064/11

Överlägsen rengöring
för vitare tänder

Anpassad för fläckborttagning och har tätt 
packad diamantformad borst. Avlägsnar yttre 
fläckar som orsakas av mat, dryck och rökning. 

Medium

Typ                               Borsthuvud                Användningsområde      Borstdesign                                                                Hårdhet

Sensitive
4-pack:
Standard: 
HX6054/07

For Kids 2-pack
Small: HX6032/33
Från 3+
Large: HX6042/33
Från 7+

Mjukare rengöring för 
känsliga tänder och 
tandkött

För barn - rengör och 
skyddar växande 
leenden

Extra mjuka borst tillsammans med en
mjuk profil för en ultrakänsliga borstning.

Konturprofilanpassad efter barns tänder.
Mjuka borst för en skonsam rengöring.
Gummikanten på baksidan av borsthuvudet
är speciellt utformad för att skydda växande
tänder.

Mjuk

Mjuk

Premium Plaque Defence

Färgen på borststråna bleknar när det är 
dags att byta borsthuvud. För bästa 
resultat ska borsthuvudet bytas var 
tredje månad.

Du får upp till 4x mer ytkontakt jämfört 
med DiamondClean borsthuvud och  
upp till 10x mer plackborttagning längs 
tandköttskanten och mellan tänderna.

Vita borststrån 
polerar tandytan.

Det enda tandborsthuvudet för eltandborstar som kan följa 
den unika formen på dina tänder och tandkött. Med mjuka, 
böjliga sidor gjorda av gummi, kan borsten på borsthuvudet 
anpassa sig till formen på varje tands yta.

De tätt packade fläckborttagningsstråna 
i mitten av borsthuvudet tar bort upp till 
100 % fler fläckar på bara tre dagar - kliniskt 
bevisat!

Premium
Plaque Defence
4-pack:
HX9044/17 Vit
HX9044/33 Svart 

Premium 
Plaque Defence
4-pack:
HX9054/17 Vit
HX9054/33 Svart 

Premium
Whitening
4-pack:
HX9064/17 Vit
HX9064/33 Svart 

Mjuk

Medium

Premium Plaque 
Defence
Vår djupaste rengöring

Med mjuka, flexibla sidor formar sig 
borststråna efter varje tandyta vilket ger 
fyra gånger mer ytkontakt och ta bort upp 
till 10 gånger mer plack på svåråtkomliga 
ställen.

Premium Plaque 
Defence
För ett friskare tandkött

Den mindre storleken och borststråna ger skonsam 
men effektiv rengöring där tandköttssjukdomar kan 
utvecklas. Det är kliniskt bevisat att detta ger upp till 
100 % mindre tandköttsinflammation och upp till 
sju gånger friskare tandkött på bara två veckor.

Premium White
För ett vitare leende

Optimal 
Plaque Defence
4-pack:
HX9024/10

Enastående plack-
borttagning varje dag

Optimal Plack Defense-tandborsthuvudet 
är perfekt för dig som vill ha optimal 
plackborttagning som en del av din
dagliga munhälsa.. 

Medium

Medium
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Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så 
håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till 

att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår 
BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt 
borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-
bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud 
när det är dags att byta ut borsthuvudet.

DiamondClean och ExpertClean väljer dessutom 
automatiskt det läge som bäst passar ditt borsthuvud 
för att ge optimalt resultat varje gång. Ändrar du 
inställningar så sparas dessa så du inte behöver ställa 
om läge eller intensitet varje gång du borstar.



Låt oss vara ärliga – många patienter använder sällan eller aldrig tandtråd. 
För dessa patienter finns nu en lösning. 

Philips Sonicare AirFloss Ultra. I en studie med oregelbundna tandtråds-användare 
visades att 96% av patienterna, efter 3 månader, fortsatt använde Airfloss fyra eller fler 
dagar i veckan- en perfekt lösning som fungerar så att patienterna verkligen rengör 
mellan tänderna.1 Den unika mikrodroppstekniken ger upp till tre snabba duschar av 
luft och vatten eller munskölj för att effektivt men skonsamt rengöra mellan tänderna 
och längs tandköttskanten. Vi vet bara att Airfloss fungerar även för oregelbundna 
tandtrådsanvändare. Airfloss är ett enkelt sätt att starta en hälsosam ny munvårdsrutin, 
och tar bort upp till 5 gånger mer plack mellan tänderna än en vanlig tandborste.

Sonicare Airfloss Ultra

Airfloss Ultra är en vidareutevecklad variant av tidigare 
Airfloss som baseras på en utökad tripple-microburst- metod 
i kombination med ett förbättrat munstycke, som visat sig vara 
ekvivalent med tandtråd, gällande plackindex och gingivalindex, 
i kombination med munskölj under en 28 dagars period.2  

Munstycket har en bredare täckning vilket innebär en bättre 
rengöring av approximalytan. Utformningen är även mer 
komfortabel för användaren. Airfloss Ultra används med fördel 
med munskölj, vatten går också bra. 

- Tar bort 99,9% plack mellan tänderna3

- Hälsosammare tandkött på 2 veckor garanterat4

- 96% av patienterna fick fick friskare tandkött

1 Delaurenti M, et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. 
Journal of Dental Research. 2012, 91(Special Issue B):522
2 Data on file
3 A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) 
on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei J, 
Jenkins W, Delaurenti M.
4 In a survey of 670 (US) patients with mild to moderate gingivitis, in a 60-day in-
practice study instructed to use AirFloss with mouthwash

Sonicare Airfloss
För effektiv rengöring mellan tänderna

Airfloss Ultra HX8438/01
Airfloss Ultra är en vidareutevecklad variant av tidigare 
Airfloss som baseras på en utökad tripple-microburst- 
metod i kombination med ett förbättrat munstycke

• Rengör hela munnen på bara 60 sekunder

• Rikta. Tryck. Ren!

• Ger ett friskare tandkött på bara två veckor

• Hjälper till att förhindra hål i tänderna där 

 det är svårt att komma åt

• Tar bort 99,9% plack mellan tänderna*

• Luft- och mikrodroppteknik

• Går att använda med båda munskölj och vatten

Tips:
Använd Philips Sonicare Airfloss
med munskölj. Det går åt mindre än en 
tesked vatten för en komplett rengöring 
med Sonicare Airfloss, som även med fördel 
kan användas med munskölj, för en ännu 
fräschare känsla i munnen.
Vi rekommenderar fluorskölj, 
med 0,2% NaF. 

*A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss 
(Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in 
Gingivitis. Jain V, Wei J, Jenkins W, Delaurenti M.
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ZOOM
Professionell tandblekning

Te, kaffe, rödvin etc missfärgar med tiden tänderna. 
Det kan dock även vara genetiska eller medicinska 
orsaker som ligger till grund för missfärgade tänder. 
Philips ZOOM har en bred produktportfölj med 
vetenskapligt ut vecklade produkter, så att dina 
patienter kan få den behand ling som passar dem bäst. 

Klinikblekning 
Den viktigaste beståndsdelen i Philips ZOOMs system är lampan, 
som används i kombination med en 6% väteperoxidgel. Gelens 
effekt förbättras avsevärt med hjälp av lampan. Med Philips ZOOMs 
6 procentiga blekningsgel kan patienten få upp till 6 nyanser vitare 
tänder redan efter första besöket.

Så fungerar ljusaktiverad tandblekning med Philips ZOOM

Missfärgningmolekyl före Endast med Väteperoxid (H2O2) Med väteperoxid (H2O2)
och ZOOM WhiteSpeed

Ljus – ZOOM WhiteSpeed  använder en innovativ blå LED-accelerator som ger en förbättrad 
borttagning av missfärgningar på tänderna med hjälp av väteperoxid. När de två källorna, 
blå ljuskälla och väteperoxid, används tillsammans avlägsnas missfärgningar effektivare än 
med en produkt som enbart använder väteperoxid.

”I dagens samhälle är fokus på estetiska behandlingar 
på topp men även utbudet av kommersiella 
tandblekningskits. Det är därför viktigt för mig som 
tandläkare som har utfört tandblekningar i över 
tio år att belysa fördelarna med just Philips ZOOM 
Produkten kommer helt komplett med allt som behövs 
för en blekningsbehandling. Patienter ringer till kliniken 
och efterfrågar just ZOOM-blekning för de vet att det 
går att lita på resultatet.

Det kan jag som tandläkare 
garantera efter att gång på 
gång alltid fått de resultaten som 
efterfrågats. Utan ilningar och 
med garanterade resultat kan jag 
utan tvekan rekommendera Philips 
ZOOM för alla som ute efter en 
pålitlig produkt”

Hossam Amer,  
leg tandläkare.

Maximala resultat, minimal känslighet
Philips ZOOM WhiteSpeed använder en unik kombination av kemi och 
beprövad ljusteknik för att ge avsevärt vitare tänder på bara en timme, med 
liten eller ingen känslighet.

Ljus – ZOOM WhiteSpeed  använder en innovativ blå LED-accelerator som 
ger en förbättrad borttagning av missfärgningar på tänderna med hjälp av 
väteperoxid. När de två källorna, blå ljuskälla och väteperoxid, används 
tillsammans avlägsnas missfärgningar effektivare än med en produkt som 
enbart använder väteperoxid.

ACP– Bara Philips ZOOM har den bevisade effekten från ACP (amorf 
kalciumfosfat), vilket kliniskt bevisat ger större glans och slätare emalj samt 
en minskad känslighet både under och efter blekning.
 
PH-Booster– ZOOM WhiteSpeed använder en unik pH-booster för att 
förbättra väteperoxidens effekt.
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2.  ACP täpper till  
 dentintubuli och  
 förhindrar känslighet

Tandblekning hemma  

SE  

För patienter som föredrar att bleka sina tänder hemma finns 
Philips ZOOM DayWhite ACP samt Philips ZOOM NiteWhite 
ACP, båda erkända och lättarbetade produkter. Dessa geler 
används antingen under natten eller dagen i skenor, som tagits 
fram på klinik för individuellt bruk. 

Den enda hemmablekningen som kombinerar styrkan hos ACP, 
kaliumnitrat och fluor. Ger ett överlägset emaljskydd.

Philips ZOOM  
DayWhite ACP

Philips ZOOM  
NiteWhite ACP

Koncentration  6% Väteperoxid
10% eller 16% 
Karbamidperoxid

Behandlingstid
30min 
1-2 gånger/dag 

4-6 timmar 
under natten

Resultat
uppnås efter
1-2 veckor 

 1-2 veckor

1.  ACP-kristallerna 
 appliceras på tänderna 
 och binder snabbt till 
 tandytan

3.  ACP bygger upp emaljen 
 på nytt och fyller igen 
 porositeter på ytan

Philips ZOOM Daywhite ACP  
och Nitewhite ACP
Medicinskt behov att bleka tänderna kan förekomma vid 
mineraliseringsstörningar med gravt missfärgade tänder eller 
grav missfärgning av andra skäl. I övrigt vill många bleka sina 
tänder av estetiska skäl, med önskan om vitare tänder.

EU-kommissionen har klargjort att tandblekningsprodukter är 
kosmetiska. Hit hör, förutom väteperoxid, även ämnen som 
leder till frisättning av väteperoxid som karbamidperoxid, 
zinkperoxid, natriumperborat och perboratsyra. Produkter 
som innehåller eller frigör mer än 6 % väteperoxid (motsvarar 
mer än 16,62% karbamidperoxid) är förbjudna att använda i 
Sverige. Dessa får heller inte säljas inom EU. Produkter som 
innehåller eller frigör över 0,1% men högst 6% väteperoxid 
(motsvarande max 16,62% karbamidperoxid) får endast säljas 
till tandläkare.

Tandblekning styrs av EU-direktiv från och med 31 oktober 
2012. Se läkemedelsverkets direktiv.

Källa: Läkemedelsverket



 

Produktbeskrivning  

Philips ZOOM WhiteSpeed  

Produktbeschreibung  

ZOOM WhiteSpeed Upgrade Kit 

Philips ZOOM WhiteSpeed  
uppgradering 

Lamphuvud 
Styranordning

Produktbeskrivning

med NiteWhite ACP 16 % CP 

med DayWhite ACP 6 % H2O2 

Philips ZOOM Klinikblekning

Philips ZOOM klinikblekning med 6% H2O2 - Duo kit 
för 2 patienter inklusive tillbehör

ZOOM behöver inte förvaras i kylskåp
utan kan istället förvars i rumstemperatur!

Produktbeskrivning  

3 x liten (grå) 

3 x medium (blå) 

Philips ZOOM IsoPrep® retraktorer 

Philips ZOOM IsoPrep-retraktorer 
Utformad för att skona patientens läppar samtidigt 
som de möjliggör problemfri åtkomst till tänderna

Philips ZOOM WhiteSpeed

- Med strömkabel, IsoPrep medium 
- Upp till 6 nyanser vitare efter  

en klinikblekning
- Philips ZOOM Skyddsglasögon ingår

DayWhite NiteWhite

Produktbeskrivning  

DayWhite 6 % Väteperoxid (H2O2)

Philips ZOOM DayWhite – Minikit 

med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, mintsmak
- 3 sprutor (2,4 ml) för ca. 9 användningar
- Gradering på sprutan för enkel användning

Produktbeskrivning  

NiteWhite 10 % Karbamidperoxid (CP) 

NiteWhite 16 % Karbamidperoxid (CP) 

Philips ZOOM NiteWhite – Minikit 

med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, mintsmak
- 3 sprutor (2,4 ml) för ca. 9 användningar
- Gradering på sprutan för enkel användning

Produktbeskrivning  

DayWhite 6 % Väteperoxid (H2O2)  

Philips ZOOM DayWhite – Standardkit 

med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, Mintsmak
- 6 sprutor (a 2,4ml) för ca. 18 användningar
- 2 EVA blekningsplattor samt förvaringsbox
- 1st Shade Guide
- Gradering på sprutan för enkel användning

Produktbeskrivning  

NiteWhite 10 % Karbamidperoxid (CP) 

NiteWhite 16 % Karbamidperoxid (CP) 

Philips ZOOM NiteWhite – Standardkit 

med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, Mintsmak
- 6 sprutor (a 2,4ml) för ca. 18 användningar
- 2 EVA blekningsplattor samt förvaringsbox
- 1st Shade Guide
- Gradering på sprutan för enkel användning

Utvecklad med över 20 års erfarenhet inom tandblekning. 
Philips ZOOM WhiteSpeed   är det första ljusaktiverade, kos-
metiska tandblekningssystemet som används hos tandläkaren 
och har en EU-kompatibel formel. 

En kombination av dokumenterad LED-teknik, hälsosam 
innovation och globalt ledarskap. Philips ZOOM WhiteSpeed   
6% ger resultat på endast en timme, med liten eller ingen 
känslighet.

Philips ZOOM
 Produktöversikt

Klinikblekning Hemmablekning
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Våra produkter säljs genom följande depåer:


