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Kompaktná veľkosť

Nasadzovací systém

Čistenie detských zúbkov

 

HX6032/33

Špičkové čistenie za pár sekúnd.*
Čistí a chráni zdravý úsmev detí od 3 rokov

Kefkový nástavec pre deti Sonicare For Kids predstavuje dokonalé riešenie

v starostlivosti o detský chrup. Funguje výhradne s elektrickou zubnou kefkou For

Kids, s ktorou sa spoločne postarajú o to, aby bolo čistenie zubov pre vaše dieťa

nielen bezpečné a príjemnejšie, ale aby zábavnou formou napomáhalo vytváraniu

zdravých návykov v starostlivosti o detský chrup.

Navrhnuté pre optimálnejší výkon

Vek od 3 rokov

Špičkové čistenie, s ktorým naplno využijete každú sekundu

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

Súčasť lepšej starostlivosti o ústnu dutinu

Kefkový nástavec vhodný na viacero rúčok

Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on



Kompaktné nástavce pre sonické zubné kefky HX6032/33

Hlavné prvky Technické údaje

Vek od 3 rokov

Štandardný kefkový nástavec Philips Sonicare

For Kids je vybavený tvarovaným profilom,

ktorý sa prispôsobí detským zúbkom od

3 rokov, a mäkkými štetinami pre skutočne

jemné čistenie. Nástavec tiež ponúka gumený

výlisok na zadnej strane kefky, vďaka ktorému

je čistenie bezpečnejšie a príjemnejšie.

Nástavec je takisto dostupný vo väčšej,

štandardnej veľkosti pre deti od 7 rokov.

Špičkové čistenie za pár sekúnd

Naša sonická technológia vám umožňuje

naplno využiť obmedzené množstvo času, ktoré

vaše deti trávia čistením zubov, pričom si

vytvárajú zdravé návyky a zdokonaľujú svoju

techniku čistenia.

Pohyb s maximálnymi sonickými pohybmi

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek

radu Philips Sonicare v pravidelných

intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej

stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka

čomu zabezpečí každodenné výnimočné

čistenie.

Ľahko nasaditeľné kefkové nástavce

Kefkové nástavce Philips Sonicare For Kids

môžete jednoducho nasadiť a zložiť z rukoväte

kefky. Výsledkom je bezpečné nasadenie

a ľahká údržba a čistenie.

Lepší zdravotný stav ústnej dutiny

Rovnako ako všetky autentické kefkové

nástavce Philips Sonicare je aj tento kefkový

nástavec bezpečný pre zuby a ďasná. Každý

kefkový nástavec prešiel testami kvality v

snahe zabezpečiť mimoriadny výkon a

odolnosť.

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 2 ks Sonicare for Kids,

kompaktná veľkosť

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací

systém

Vhodné pre tieto modely: HealthyWhite+, for

Kids (detské)

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Stredná

Farba: Aqua

Vlákna s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré

vyblednú

Veľkosť: Kompaktný

Materiál kefkového nástavca: Bez obsahu

BPA

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Pomáha odstraňovať

zubný povlak

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou

zubnou kefkou
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