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Världens smartaste tandborste - nu även världens snyggaste
Oral-B, introducerar nu Oral-B GENIUS Rose Gold till den Nordiska marknaden. Den nya eltandborsten förenar intelligensen hos Oral-B
GENIUS med Position Detection Teknologin och ett vackert handtag med roséguldsskimmer. Eltandborsten kommer även med ett nytt
matchande resefodral. Precis som Oral-B GENIUS 9000 erbjuder fodralet möjligheten att ladda både tandborste och mobiltelefon ur fodralet.
För att ytterligare hjälpa användaren till ett vackert och hälsosamt leende kommer Oral-B GENIUS Rose Gold även med ett nytt whitening
borsthuvud. Borsthuvudet har en unik poleringskopp, framtagen för att effektivt ta bort ytfläckar som bildas på tänderna.

Världens smartaste och mest tekniskt avancerade eltandborste har tack vare det nya runda borsthuvudet blivit än mer effektiv vid
tandborstning. Den nya roséguldsdesignen tillsammans med den avancerade Position Detection Teknologin kan vi nu erbjuda en eltandborste
som inte bara tilltalar den som vill ha avancerad teknologi, utan även den som vill ha en snygg och stilfull eltandborste, säger Alexandra Hoby,
Brand Manager på Oral-B i Norden.

En god munhälsa handlar även om att borsta rätt längd, att inte borsta för hårt och att inte missa zoner i munnen. För att säkerställa detta,
kommer Rose Gold med tekniska hjälpmedel, speciellt framtagna för att förbättra användarens munhälsa:

• Position Detection: Precis som samtliga Oral-B GENIUS borstar har Rose Gold Position Detection Teknologin som med hjälp av
mobiltelefonens kamera läser av vilka områden i munnen du har borstat. Detta gör att du inte missar något område i munnen.

• Oscillerande borsthuvuden: Oral-B’s runda borsthuvud rensar tand för tand och når områden som oftast missas när man använder en
manuell tandborste. I kombination med Position Detection Teknologin ger det användaren alla förutsättningar till en överlägsen rengöring varje
dag.

• Trycksensorteknik: Skyddar tandköttet genom att varna användarna med en visuell varning när dem borstar för hårt, samtidigt som borsten
automatiskt saktar ner sin hastighet för att inte skada tänderna eller tandköttet.

• Professional Timer: Säkerställer att användaren borstar sina tänder tillräckligt länge vid varje använding och enligt tandläkarnas
rekommendationer på minst 2 minuter vid varje borstningstillfälle.
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