
Cabeça normal para
escova de dentes sónica

For Kids

 

Embalagem de 1

 
HX6041

Limpeza adequada para crianças
Para maiores de 7+ anos

As cabeças de escova normais foram concebidas especificamente para crianças

com idade igual ou superior a 7 anos. As cabeças de escova limpam os dentes

jovens de forma profunda e delicada.

Sensação de limpeza cuidada na sua boca

Design da cabeça da escova maximiza o movimento sónico

Concebida para caber na boca das crianças

Cabeças de escova em tamanho de criança para caber na boca do seu filho

Revestimento em borracha para uma escovagem mais segura e suave

Cerdas macias para uma escovagem suave



Cabeça normal para escova de dentes sónica HX6041/11

Destaques Especificações

Cabeças de escova em tamanho de criança

Dois tamanhos de escova complementam os

dois níveis de potência para as idades 4 a 6

anos e 7+

Maximize o desempenho de limpeza

O design ponderado e a concepção cuidada

garantem que obtém uma limpeza profunda

quando estas cabeças de substituição Philips

Sonicare são combinadas com o movimento

sónico e os modos de escovagem flexíveis.

Revestimento em borracha

Estas cerdas da escova de dentes eléctrica

Philips Sonicare têm uma cabeça revestida de

borracha concebida para proteger os dentes

jovens

Cerdas macias

Cerdas macias para uma escovagem suave

para proteger as bocas jovens

 

Especificações técnicas

Tempo de funcionamento: Para resultados

perfeitos, recomendamos a utilização de uma

nova cabeça de escova a cada três meses.

Itens incluídos

Tampa de viagem higiénica: 1 unid.

Fácil de utilizar

Compatível com estes modelos: Sonicare For

Kids
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