GENIUS 8000
(48 000 ruchów pulsacyjnych + 10 500
ruchów oscylacyjno-rotacyjnych na minutę)

USUWA DO

100% WIĘCEJ
PŁYTKI BAKTERYJNEJ,
DBAJĄC O ZDROWIE
DZIĄSEŁ1

Spersonalizuj swoją szczotkę do zębów
wybierając jeden z 5 trybów czyszczenia
i jeden z 12 kolorów pierścienia SmartRing.
Dzięki aplikacji Oral-B2 z funkcją Smart
Coaching oraz funkcją wykrywania
położenia, poprawia technikę szczotkowania,
śledząc proces czyszczenia oraz podając
na bieżąco informacje zwrotne.
OKRĄGŁA GŁÓWKA
Technologia 3D
5 TRYBÓW PRACY:
• codzienne czyszczenie
• delikatne czyszczenie
• pro-clean
• wybielanie
• pielęgnacja dziąseł

(40 000 ruchów pulsacyjnych + 8 800
ruchów oscylacyjno-rotacyjnych na minutę)

Skutecznie czyści zęby dzięki ruchom
oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnym (technologia
3D) jednocześnie dbając o dziąsła dzięki
wbudowanemu czujnikowi siły nacisku.
Dodatkowo pomaga poprawić technikę
szczotkowania, śledząc jego proces i podając
na bieżąco informacje zwrotne za pośrednictwem
aplikacji Oral-B2.
OKRĄGŁA GŁÓWKA
Technologia 3D

PRO 2

(40 000 ruchów pulsacyjnych + 8 800
ruchów oscylacyjno-rotacyjnych na minutę)

Skutecznie czyści zęby dzięki ruchom
oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnym
(technologia 3D) oraz dba o dziąsła dzięki
wbudowanemu czujnikowi siły nacisku,
który zwalnia prędkość szczotkowania,
a także sygnalizuje wizualnie,
gdy szczotkujesz zbyt mocno.
OKRĄGŁA GŁÓWKA
Technologia 3D

3 TRYBY PRACY:
• codzienne czyszczenie
• delikatne czyszczenie
• wybielanie

2 TRYBY PRACY:
• codzienne czyszczenie
• pielęgnacja dziąseł

30-SEKUNDOWY
WBUDOWANY TIMER

30-SEKUNDOWY
WBUDOWANY TIMER

30-SEKUNDOWY
WBUDOWANY TIMER

WIZUALNY CZUJNIK SIŁY NACISKU

WIZUALNY CZUJNIK
SIŁY NACISKU

WIZUALNY CZUJNIK
SIŁY NACISKU

APLIKACJA Z FUNKCJĄ SMART
COACHING
FUNKCJA WYKRYWANIA POŁOŻENIA
DODATKOWO:
BATERIA LITOWO-JONOWA,
KTÓRA DZIAŁA PONAD 2 TYGODNIE
PO JEDNYM PEŁNYM ŁADOWANIU
PORĘCZNE ETUI PODRÓŻNE
HIGIENICZNY POJEMNIK
NA KOŃCÓWKI

MARKA NAJCZĘŚCIEJ REKOMENDOWANA
PRZEZ DENTYSTÓW NA ŚWIECIE

SMART 4

PRO 600

(20 000 ruchów pulsacyjnych + 8 800
ruchów oscylacyjno-rotacyjnych na minutę)
Sprawia, że szczotkowanie zębów jest wygodne
i efektywne dzięki zastosowaniu ruchów
oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnych (technologia
3D), zapewniając klinicznie potwierdzoną
większą skuteczność czyszczenia w porównaniu
ze zwykłą szczotką manualną. Dodatkowo dba
o dziąsła, dzięki wbudowanemu czujnikowi siły
nacisku, który zmiejsza prędkość szczotkowania,
gdy szczotkujesz zbyt mocno.
OKRĄGŁA GŁÓWKA
Technologia 3D

WYMIENNE KOŃCÓWKI
SZCZOTECZEK

IRYGATOR

PROFESSIONAL CARE OXYJET

Kompaktowy system irygatora wykorzystuje technologię
mikropęcherzyków powietrza, które działają na bakterie
odpowiedzialne za powstawanie płytki. Miesza powietrze
z wodą, wytwarzając mikropęcherzyki powietrza, które
zmniejszają w istotny sposób krwawienie z dziąseł i liczbę
bakterii kojarzonych z powstawaniem schorzeń dziąseł.

Znajdź główkę szczoteczki idealnie dopasowaną
do Twoich potrzeb z zakresu pielęgnacji jamy ustnej.
Szczoteczka Oral-B + główka szczoteczki Oral-B są
zaprojektowane tak, aby idealnie do siebie pasowały.
CROSS ACTION
Usuwa do 100% więcej płytki bakteryjnej1 dzięki włóknom
nachylonym pod kątem 16 stopni, które docierają głęboko
do przestrzeni międzyzębowych.

2 TRYBY DZIAŁANIA:

SENSI ULTRATHIN
Ultracienkie włókna usuwają do 100% więcej płytki
bakteryjnej1, jednocześnie poprawiając stan zdrowia dziąseł.
To włókna UltraThin o grubości 0,01 mm.

• STRUMIEŃ ROTACYJNY – wirujący strumień wody
z mikropęcherzykami powietrza z łatwością wnika
w przestrzenie międzyzębowe i delikatnie masuje dziąsła.
• STRUMIEŃ LINIOWY – przeznaczony do punktowego
czyszczenia wybranych miejsc, usuwa bakterie oraz resztki
pokarmowe z trudno dostępnych miejsc.

PRECISION CLEAN
Skutecznie czyści i usuwa nawet 5 razy więcej płytki
bakteryjnej wzdłuż linii dziąseł1.

1 TRYB PRACY:
• codzienne czyszczenie

STAGES POWER
Niewielka główka o delikatnych włóknach, stworzona
z myślą o dziecięcej jamie ustnej.

30-SEKUNDOWY
WBUDOWANY TIMER

FLOSS ACTION
Włókna MicroPulse™ docierają głęboko do przestrzeni
międzyzębowych, zapewniając wyjątkowo dokładne
czyszczenie miejsc między zębami.

CZUJNIK SIŁY NACISKU

APLIKACJA Z FUNKCJĄ
SMART COACHING

3D WHITE
Specjalna nasadka polerująca usuwa przebarwienia
powierzchniowe i zapewnia efekt bielszych zębów już
od pierwszego szczotkowania3.

DODATKOWO:
BATERIA LITOWO-JONOWA,
KTÓRA DZIAŁA PONAD 2 TYGODNIE
PO JEDNYM PEŁNYM ŁADOWANIU
PORĘCZNE ETUI PODRÓŻNE

DODATKOWO:
BATERIA LITOWO-JONOWA
DZIAŁA PRZEZ PONAD 2 TYGODNIE
PO JEDNYM PEŁNYM ŁADOWANIU

DODATKOWO:

TRIZONE
Zapewnia dokładniejsze czyszczenie dzięki trzem strefom
włókien, które sięgają nawet 2 razy głębiej w przestrzenie
międzyzębowe1.

DZIAŁA NAWET DO 10 DNI
PO JEDNYM PEŁNYM ŁADOWANIU

HIGIENICZNY POJEMNIK
NA KOŃCÓWKI

DENTYŚCI ZALECAJĄ
WYMIANĘ GŁÓWKI
SZCZOTECZKI CO
3 MIESIĄCE

PASUJE DO WSZYSTKICH
SZCZOTECZEK ORAL-B

w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną
w oparciu o technologię Bluetooth
3
wybiela dzięki usuwaniu przebarwień powierzchniowych
1

2

PASTY PROFESSIONAL PRO-REPAIR GUM AND ENAMEL
• Najbardziej zaawansowana formuła ActivRepair*

POMAGA REDUKOWAĆ PROBLEMY
DZIĄSEŁ I CHRONIĆ SZKLIWO
PRZED USZKODZENIAMI

PASTY REPAIR GUM AND ENAMEL
• Efektywne działanie • Gładsza konsystencja

+

POMAGA POPRAWIĆ
STAN ZDROWIA DZIĄSEŁ
• Hamuje rozwój płytki
nazębnej skuteczniej niż
standardowe pasty
• Pomaga utrzymać
odpowiedni ekosystem
bakteryjny w jamie ustnej

POMAGA REDUKOWAĆ
USZKODZENIA SZKLIWA
• Ochronna warstwa pomaga
zapobiegać erozji szkliwa

ORIGINAL – delikatny smak

*unikalne połączenie: stabilizowany związek cyny i fluoru + chlorek cyny

EXTRA FRESH – zapewnia długotrwałe
uczucie świeżości i czystości

GENTLE WHITENING – delikatnie usuwa
i zapobiega powstawaniu przebarwień
zewnętrznych

ORIGINAL – delikatny smak

EXTRA FRESH – zapewnia długotrwałe
uczucie świeżości i czystości

GENTLE WHITENING – delikatnie usuwa
i zapobiega powstawaniu przebarwień
zewnętrznych

