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For Kids

 
2 db-os

Kis méret

Rápattintható

Gyermekbarát tisztítás

 

HX6032/33

Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek

alatt.*

Védelem és tisztaság 3 éves kor felett

Sonicare For Kids fogkefefej gyermekek számára – tökéletes az apró szájakhoz és

növekvő fogakhoz. Csak a For Kids elektromos fogkefével való használatra – a

biztonságos és kellemes élmény érdekében, amely nem csupán örömöt okoz a

gyermekek számára, de megtanítja számukra a fogmosás fontosságát is.

Optimális teljesítményre tervezve

3 éves kor felett

Maximális tisztítási teljesítmény minden másodpercben

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Egy jobb szájápolási rutin része

Több nyélhez is illeszkedő fogkefefej

Bármilyen Philips Sonicare rápattintható fogkefével használható



mini szónikus fogkefefejek HX6032/33

Fénypontok Műszaki adatok

3 éves kor felett

A Philips Sonicare For Kids fogkefefej kontúros

profilja jól illeszkedik a 3 év feletti gyermekek

fogaihoz, és puha sörtéi gyengéden tisztítják a

fogakat. A fogkefefej hátulján található gumis

rész biztonságosabb, kellemesebb tisztítást

biztosít. Nagyobb, normál méretben is kapható

7 év feletti gyermekek számára.

Kiemelkedő tisztítási teljesítmény

másodpercek alatt

A szónikus teljesítmény lehetővé teszi, hogy

teljesen kihasználják azt a korlátozott

időtartamot, amit a gyermekek a fogmosással

töltenek és tökéletesíti fogmosási

technikájukat, miközben elsajátítják az

egészséges szokásokat.

Maximális szónikus mozgás

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus

technológiája vizet juttat a fogközökbe, a

fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és

eltávolítják a lepedéket a kivételes

mindennapos tisztaságért.

Rápattintható kefefej-rendszer

A Philips Sonicare For Kids gyermekek

számára készült kefefej könnyen rápattan a

fogkefenyélre, illetve lepattan onnan,

biztonságosan illeszkedik rá, valamint könnyen

karbantartható és tisztítható.

Jobb szájápolás

Mint minden eredeti Philips Sonicare márkájú

fogkefefej, ez is biztonságosan használható a

fogakra és az ínyre. Minőségi tesztek

bizonyítják minden egyes fogkefefej kivételes

teljesítményét és tartósságát.

Tartozékok

Kefefejek: 2 db Sonicare For Kids kompakt

fogkefe gyermekek számára

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápattintható

A következő típusokhoz:: HealthyWhite+,

gyermekek számára

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Közepes

Szín: Aqua

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe

elhalványul

Méret: Kompakt

Kefefej anyaga: BPA-mentes

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: Segít a lepedék

eltávolításában

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: optimális használatra

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe
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