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Nieuwe vrienden, beter poetsen
Een leuke manier om levenslange gezonde gewoontes aan te leren

Help kinderen om gezonde poetsgewoontes aan te leren met Sonicare for Kids. Het is veilig en zacht voor

tanden en tandvlees in ontwikkeling en helpt gaatjes te voorkomen. Onze speciale Creëer Je Eigen Monster-

editie maakt poetsen voor ieder kind leuk.

Creëer je eigen vriendelijke monster

Met leuke stickers maken kinderen van hun tandenborstel een vriendje!

De timer zorgt ervoor dat kinderen 2 minuten poetsen

Helpt kinderen zolang te poetsen als door tandartsen wordt aanbevolen

Eén gebruiksvriendelijke modus voor grondige reiniging

Biedt een grondige reiniging, zelfs als kinderen pas leren poetsen

Bekroonde sonische technologie

Beschermt groeiende tanden



Sonische, elektrische tandenborstel HX3411/01

Kenmerken Specificaties

Creëer je eigen monster

Gezonde gewoontes zijn gemakkelijker vol te

houden wanneer u er uw eigen draai aan kunt

geven. Met onze Make Your Own Monster-

editie kunnen kinderen hun tandenborstel

omtoveren in een vriendelijk monster met

verwisselbare stickers. Ze kunnen op elk

gewenst moment een nieuw personage kiezen.

Nu kinderen samen met een monstervriend

kunnen poetsen, beleven ze meer plezier aan

hun effectieve Sonicare-poetsbeurt.

Helpt kinderen 2 minuten te poetsen

Sonicare for Kids helpt kinderen om de

aanbevolen twee minuten te poetsen en om

alle delen van hun mond te behandelen,

dankzij een timer van 2 minuten en een pacer

van 30 seconden. Het is een eenvoudige

manier om uw kinderen consistent te coachen,

zodat ze gezonde gewoontes kunnen aanleren.

Grondige reiniging voor beginners

U kunt erop vertrouwen dat kinderen de best

mogelijke reiniging krijgen, zelfs wanneer hun

poetstechniek nog in ontwikkeling is. De

Sonicare-technologie maakt gebruik van

zachte pulserende bewegingen om diep

tussen de tanden en langs de tandvleesrand te

reinigen. Dat compenseert de kleine foutjes die

kinderen maken als ze nog leren poetsen.

Beschermt groeiende tanden

Jonge tanden hebben extra zachte verzorging

nodig. Daarom wordt Sonicare for Kids geleverd

met een opzetborstel met speciale rubberen

beschermlaag. Dat is veiliger en voelt ook

fijner voor kleine mondjes.

Poetsstanden

Poetsstanden: 1

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 Sonicare for Kids

Opzetborstels: 1 Sonicare for Kids-

compactborstel

Stickers: 3 vellen met monsterstickers

Docking station: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Muntgroen

Reinigingsprestaties

Timer: Quadpacer en SmarTimer
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