
 
 
 

 
 
 
 
 

Philips Colgate SonicPro 
Veja como a tecnologia SonicPro vai transformar o futuro do cuidado 
oral em casa com uma escova de dentes que seus pacientes vão amar. 
Como você incentiva os pacientes a seguirem sua orientação fora do 
consultório? 

Philips e Colgate se uniram para melhorar a experiência, a motivação e os resultados dos seus 
pacientes com a escova de dentes SonicPro, que oferece limpeza efetiva e suave. 

Com a tecnologia Philips Colgate SonicPro seus pacientes terão melhores 
resultados. 

 

 



Limpeza profunda 

Remove até 7x mais placa vs. Escova dental manual. 

 
Tecnologia SonicPro 

Elimina o biofilme efetivamente para uma boca saudável. 

 



Sensor de pressão 

Vibra suavemente para alertar os pacientes quando eles estão escovando com muita força. 

 
Temporizador inteligente de 2 minutos 

Ajuda a garantir que o paciente efetue a escovação pelo tempo recomendado. 

 



 

 

As cerdas da escova elétrica SonicPro criam uma ação dinâmica para conduzir o fluido entre os 
dentes e ao longo da linha da gengiva. 

 

Movimentos de escovação removem gentil e suavemente a placa para melhorar a saúde da gengiva. 



Escovar os dentes nunca mais vai ser o mesmo! Ajude seus pacientes a 
descobrir a limpeza superior e os benefícios de SonicPro. 

 
Remove até 7x mais placa do que escova dental manual. 

 
Reduz manchas de café e cigarro em apenas 1 semana. 



 
Gengiva 100% mais saudável. 

 
3 modos para cuidado personalizado. 

 
Por trás de SonicPro existe uma extensa pesquisa e trabalho de desenvolvimento tecnológico. 

Saiba mais sobre os Testes Clínicos. 



Melhoria da saúde gengival até 100%* 
para uma experiência superior. 

 
Seus pacientes vão se apaixonar pela escovação 

Ajude seus pacientes a descobrir a experiência de limpeza superior da Philips Colgate SonicPro com 
o novo programa de uso no consultório. 

* Permite que os pacientes experimentem sem riscos antes de comprar. 

* Permite que você treine seus pacientes e resolva suas preocupações. 

* Ajuda você a apoiar seus cuidados em casa. 

Peça mais detalhes ao seu consultor de higiene oral. 

 


