
KOMPATIBILITA

TrueLife SonicBrush K150 UV
Philips Sonicare

TrueLife SonicBrush 
Compact / Compact Black / Compact Duo

TrueLife 
SonicBrush 

T100

TrueLife SonicBrush UV
TrueLife SonicBrush GL UV

Philips Sonicare

TrueLife 
SonicBrush 
Junior J100

TrueLife SonicBrush
Kid G

TrueLife SonicBrush
Baby G

Pro dospělé Pro děti a dospívající

K-series Compact-series T-series UV-series Junior-series Kid G Baby G

Standard Plus Sensitive Plus Whiten Plus Standard Sensitive Whiten Standard Sensitive Whiten Standard Standard Sensitive Whiten ForKids Junior Medium Small Medium Small

• pro každodenní 
použití

• odstraňuje skvrny 
od čaje nebo kouře

• leští zuby

• pro citlivé zuby, 
dásně a zubní krčky

• odstraňuje skvrny 
od čaje nebo kouře

• leští zuby

• pro bělení zubů 
a nadměrné 
množství plaku

• odstraňuje skvrny 
od čaje nebo kouře

• leští zuby

• pro každodenní 
použití

• pro citlivé zuby, 
dásně a zubní krčky

• pro bělení zubů 
a nadměrné 
množství plaku

• pro každodenní 
použití

• pro citlivé zuby, 
dásně a zubní krčky

• pro bělení zubů 
a nadměrné 
množství plaku

• pro každodenní 
použití

• pro každodenní 
použití

• pro citlivé zuby, 
dásně a zubní krčky

• pro bělení zubů 
a nadměrné 
množství plaku

• pro děti od 12 let
• jemná vlákna

• pro děti od 7 let
• jemnější vlákna

• pro děti od 5 do 
9 let

• nejjemnější vlákna

• pro děti od 5 do 
9 let

• nejjemnější vlákna

• pro děti od 3 do 
6 let

• nejjemnější vlákna

• pro děti od 3 do 
6 let

• nejjemnější vlákna

Kompatibilita hlavic s kartáčky Philips Sonicare
Náhradní hlavice z řady K-series kartáčku SonicBrush K150 UV a UV-series kartáčků SonicBrush UV a SonicBrush GL UV jsou kompatibilní se všemi sonickými kartáčky Philips Sonicare

Roční srovnání náhradních hlavic s Philips Sonicare 
Při zakoupení TrueLife hlavic z řady K-series ušetříte ročně v průměru až 60%

Výpočet úspory vychází z doporučeného intervalu výměny hlavic uvedeného na webu jejich distributorů pro ČR (philips.cz a truelife.cz), kdy v obou případech je interval 3 měsíce. K porovnání byly využity hlavice stejné kategorie - STANDARD, SENSITIVE a WHITEN. Úspora byla počítána za 12 měsíců, tedy při zakoupení 4 ks hlavic a z cen vč. DPH uvedených na 
oficiálních internetových stránkách Philips (www.philips.cz) a TrueLife (https://eshop.truelife.eu/cs/457-pece-o-zuby) ke dni 15. 03. 2023. Přesný postup výpočtu je dostupný také zde.

https://www.philips.cz
https://www.truelife.eu/cs/
https://www.philips.cz
https://eshop.truelife.eu/cs/457-pece-o-zuby
https://www.truelife.eu/docs/doc/dental/Dental-hlavice_rocni-srovnani-Philips.pdf

