
Kompaktiškos „Sonic“
dantų šepetėlio galvutės

For Kids

 
2 vnt.

Kompaktiškas dydis

Įstatoma

Švelnaus vaikams skirto valymo

 

HX6032/33

Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias

sekundes.*

Valo ir apsaugo šypsenas, vaikams nuo 3 metų

Dantų šepetėlio „Sonicare for Kids“ galvutė sukurta mažoms burnytėms ir

augantiems dantukams. Ji tinka tik įkraunamam „For Kids“ dantų šepetėliui, kurį

saugu ir malonu naudoti. Vaikams jis patinka ir padeda formuoti įpročius.

Sukurtas tam, kad pasiektumėte geriausius rezultatus

Nuo 3 metų

Nepriekaištingas valymas optimizuoja kiekvieną sekundę

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Rutinos dalis, siekiant geresnės burnos higienos

Šepetėlio galvutė tinka įvairioms rankenėlėms

Veikia su bet kuriuo „Philips Sonicare“ įstatomu dantų šepetėliu



Kompaktiškos „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės HX6032/33

Ypatybės Specifikacijos

Nuo 3 metų

„Philips Sonicare For Kids“ standartinė

šepetėlio galvutė yra lenkto profilio, kuris

puikiai tinka vaikų nuo 3 m. dantims, o minkšti

šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis

šepetėlio galvutės galas garantuoja saugesnį

ir patogesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir

didesnę, standartinio dydžio, skirtą vaikams

nuo 7 metų.

Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias

sekundes

Mūsų „Sonic“ leidžia pajusti visus privalumus

per ribotą laiką, kai jūsų vaikas valosi dantis,

ugdo sveikus įpročius ir tobulina dantų valymo

techniką.

Greitesni judesiai

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o

šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos

ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų

išskirtinai švarūs.

Įstatomos šepetėlio galvutės sistema

Ant rankenėlės uždedama ir nuimama „Philips

Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė laikosi

tvirtai, ją lengva prižiūrėti ir valyti.

Geresnė burnos higiena

Kaip ir visos originalios „Philips Sonicare“

firmos šepetėlių galvutės, ši šepetėlio galvutė

yra saugi dantims ir dantenoms. Kiekvienos

šepetėlio galvutės kokybė buvo patikrinta dėl

išskirtinio našumo ir ilgaamžiškumo.

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 „Sonicare for Kids“,

kompaktiška

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: „HealthyWhite+“,

vaikams

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Vidutinė

Spalva: AQUA

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna

šerelių spalva

Dydis: Kompaktiškas

Šepetėlio galvutės medžiaga: Be BPA

Nauda sveikatai

Apnašų pašalinimas: Padeda pašalinti

apnašas

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas,: kad būtų naudojamas optimaliau

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas

šepetėlis
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