
€25,- korting  
op een Philips Zoom!  
QuickPro bleekbehandeling  
bij aankoop van de nieuwe  

Philips Sonicare DiamondClean

Mondverzorging



De nieuwe Philips Sonicare DiamondClean 
elektrische tandenborstel zorgt voor een 
stralend wit gebit. Deze stijlvolle sonische 
tandenborstel verwijdert tot 10 keer meer 
tandplak dan een handtandenborstel en 
verwijdert bovendien tot 2x* meer vlekken 
voor wittere tanden in slechts één week.  
Het resultaat? Wittere en gezondere tanden.
De speciale DeepClean stand pakt 
moeiteloos moeilijk bereikbare plekken aan 
voor een uitzonderlijke reiniging. 

Het is natuurlijk een uitstekend idee om te beginnen met stralend 
witte tanden en deze vervolgens goed te onderhouden met de 
Philips Sonicare DiamondClean. Hiervoor bieden we je verschillende 
mogelijkheden en behandelmethoden!

*t.o.v. een handtandenborstel

Wittere en gezondere tanden

€25,- korting  
op een Philips Zoom! QuickPro 
bleekbehandeling bij aankoop 

van de nieuwe Philips Sonicare 

DiamondClean



Kijk voor meer informatie over 
bleekbehandelingen en Philips 
Zoom! op www.philips.nl/zoom

Philips Zoom! QuickPro: 
de professionele bleekbehandeling 
voor thuis

Supersnel resultaat met een simpele bleekprocedure: Philips Zoom! 
QuickPro. Bleekt tot 4 tinten lichter in 4 dagen! De behandeling 
start altijd bij je tandarts en is heel eenvoudig en veilig. Tweemaal 
daags (ochtend en avond) breng je de bleekgel aan en laat deze 
30 minuten zijn werk doen. De bleekgel werkt op basis van tot 6% 
waterstofperoxide; het werkzame bestanddeel dat je tanden snel 
en effectief bleekt. Van waterstofperoxide is wereldwijd bekend en 
aangetoond dat het veilig is en resultaat oplevert. 

De voordelige behandelmethode Philips Zoom! QuickPro is vooral 
geschikt als je voor het eerst je tanden gaat bleken; als je slechts 
een subtiel verschil wilt van enkele tinten lichter of als je je reeds 
gebleekte tanden een opfrisbehandeling wilt geven.

Vraag je 
tandheelkundige 
om advies



•  Ga na aankoop van een van de deelnemende typenummers naar www.philips.nl/acties, 
klik op de betreffende actie en vul het inschrijfformulier in. Tijdens het inschrijven dien  
je een foto/scan van het aankoopbewijs en de streepjescode te uploaden.

•  Na je inschrijving ontvang je van ons een e-mail met verdere instructies. Je kunt dan je 
afspraak plannen met een tandartspraktijk die bleekt met Philips Zoom!. Deze vind je op 
de website van Philips: www.philips.nl/zoom 

•  Na de bleekbehandeling dien je de factuur (met hierop de Philips Zoom! QuickPro 
bleekbehandeling duidelijk gespecificeerd) te uploaden. 

•  Na ontvangst van alle documenten streven we ernaar het kortingsbedrag binnen 8 weken  
op je bankrekening te storten.

Hoe ontvang je €25,- korting op je  
Philips Zoom! QuickPro bleekbehandeling?

twitter.com/PhilipsNL
Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/zoom  
of bel met de Philips Consumentenlijn: 0900 - 202 11 77 (€ 0,50 per gesprek)

Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt. Deze actie wordt 
georganiseerd door Philips Nederland B.V., vragen of opmerkingen kun je richten aan de Philips Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (€0,50 
per gesprek). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de cashback aan je uit te keren, Philips hanteert een Privacybeleid dat je 
kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy.

Actievoorwaarden:
•  Deze actie geldt enkel voor aankopen van bovenstaand typenummer bij bol.com, in 

de periode van 10 oktober tot en met 22 oktober 2016. Volledige inzendingen dienen 

uiterlijk 5 november 2016 in ons bezit te zijn.

•  De Philips Zoom! QuickPro bleekbehandeling moet plaatsvinden tijdens de periode 

10 oktober tot en met 31 december 2016. Je tandartsfactuur met daarop de Philips 

Zoom! QuickPro bleekbehandeling dient uiterlijk op 14 januari 2017 in ons bezit te zijn.

•  Philips aanvaardt max. 1 registratie per deelnemend product per deelnemer. Deze 

aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties.

•  Bleekbehandelingen worden volgens EU-normen niet toegestaan bij jongeren onder  

de 18 jaar, wat de minimale leeftijd voor deelname is aan deze actie.
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