
Стандартни глави за

звукова четка за зъби

ProResults

 

4 бр. в опаковка

 
HX6014/35

Чистота отвсякъде
По-голямата, профилна повърхност на главата почиства основно и масажира зъбите и

венците.

Проектирани за постигане на оптимален резултат

Напомнящите косъмчета гарантират ефикасно почистване

Усещане за пълно почистване на устата

Дизайнът на главата увеличава до максимум ефекта от звуковите вибрации

Профилната повърхност приляга на естествената форма на зъбите

Радиално подрязаните под ъгъл косъмчета покриват по-голяма повърхност

Глава, подходяща за различни дръжки

Поставяне на главата с щракване



Стандартни глави за звукова четка за зъби HX6014/35

Акценти Спецификации

Поставяне на главата с щракване

Лесно поставяне на главата и почистване на

дръжката

Напомнящи косъмчета

Напомнящите косъмчета ви напомнят да смените

главата на четката. След три месеца нормална

употреба косъмчетата показват износване и

ефективността на главата на четката намалява.

Сменяйте главата на четката си на всеки 3 месеца.

Най-добър резултат при почистване

Проектирани с грижа и прецизност, тези глави за

четка, в съчетание със звуковите вибрации и

гъвкавите режими на работа, ви гарантират пълно

почистване.

Профилна повърхност

Косъмчетата са подрязани така, че да оформят

профилна повърхност, която приляга на естествената

форма на зъбите. Издатините и вдлъбнатините по

повърхността на главата са ергономично

проектирани, така че да следват контура на зъбите и

да достигат и между тях, намалявайки вероятността

да пропуснете зони, когато почиствате.

Радиално подрязани под ъгъл косъмчета

Релефната повърхност, която създават радиално

подрязаните под ъгъл косъмчета, помага за

поддържането на контакт с повърхността на зъбите

и венците, докато главата на четката се върти, и

покрива по-голяма повърхност без увеличаване на

размера на главата.

Тегло и размери

Размери на опаковката на главите за четка: 21,6 в. x

8,4 ш. x 2,2 д. см

Тегло на опаковката на главите за четка: 0,07 кг

Технически данни

Време на работа: За оптимални резултати е

препоръчително да сменяте главата на четката на

всеки три месеца.

Резервни части:

Напомнящите косъмчета избледняват, което

показва, че трябва да смените главата на четката.

Включени в комплекта

Хигиенично капаче за пътуване: 4 бр.

Лесна употреба

Подходяща за следните модели: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean
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