
Kompakti Sonic
zobu birstes uzgaļi

For Kids

 
Komplektā 2 gab.

Kompakts izmērs

Uzspraužams

Ērta tīrīšana bērniem

 

HX6032/33

Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
Tīra un aizsargā bērnu zobus, no 3 gadu vecuma

Sonicare For Kids zobu birstes uzgalis ir lieliski piemērots bērnu mutēm ar

augošiem zobiem. Tas darbojas tikai ar For Kids zobu birsti, lai kopā sniegtu drošu

un patīkamu zobu tīrīšanas pieredzi, kas bērniem šķiet jautra un ļauj izstrādāt

pieradumu.

Izstrādāta, lai uzlabotu sniegumu

No 3 gadu vecuma

Izcila tīrīšana, maksimāli izmantojot katru sekundi

Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību

Iekļaujas mutes veselības uzlabošanas programmā

Birstes uzgalis, kuru var izmantot dažādām zobu birstēm

Darbojas ar visām Philips Sonicare uzspraužamajām zobu birstēm



Kompakti Sonic zobu birstes uzgaļi HX6032/33

Izceltie produkti Specifikācijas

No 3 gadu vecuma

Philips Sonicare For Kids standarta zobu

birstes uzgalim ir konturēts profils, kas

piemērots jūsu bērnu vecumā no 3 gadiem

zobiem, un mīksti sari saudzīgai tīrīšanai.

Birstes uzgaļa aizmugurē ir gumijas uzlika

drošākai, patīkamākai tīrīšanai. Pieejams arī

lielāks standarta izmērs bērniem vecumā no 7

gadiem.

Izcila tīrīšana dažās sekundēs

Sonic jauda sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot

ierobežoto laiku, ko bērni atvēl zobu tīrīšanai,

izkopjot veselīgus ieradumus un pieslīpējot

tīrīšanas tehniku.

Maksimāla kustība

Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas

tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem

un tās birstes kustības atdala un notīra

aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Uzspraužama birstes uzgaļa sistēma

Philips Sonicare For Kids birstes uzgaļi ir cieši

uzspraužami un noņemami no jūsu birstes

roktura ērtai apkopei un tīrīšanai.

Labāka mutes veselība

Tāpat kā visus Philips Sonicare autentiskos

zobu sukas uzgaļus, arī šo sukas uzgali var

droši izmantot zobiem un smaganām. Katram

zobu sukas uzgalim ir veikta veiktspējas un

izturības pārbaude.

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 Sonicare for Kids kompakts

Saderība

Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams

Piemērots šiem modeļiem: HealthyWhite+,

for Kids

Dizains un apdare

Saru stingrums: Vidēja

Krāsa: Ūdens zila

Sari ar indikatoru: Zila saru krāsa, kas paliek

blāva

Lielums: Kompakts

Birstes uzgaļa materiāls: Nesatur BPA

Veselības ieguvumi

Nosēdumu noņemšana: Palīdz notīrīt

aplikumu

Kvalitāte un sniegums

Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem

Pārbaudīts: optimālai lietošanai

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.

* Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu

birste
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