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Tehokas puhdistus sekunneissa.*
Puhdistaa ja suojaa lasten hampaat (yli 7-vuotiaille)

Sonicare For Kids -harjaspää on kehitetty pienten suiden kasvavia hampaita

ajatellen. Voit käyttää harjaspäätä For Kids -sähköhammasharjan kanssa ja

varmistaa, että lastesi hampaiden harjaus on hauskaa, helppoa ja tehokasta.

Perusteellisen puhdas tunne lapsen suussa

Jopa 75 prosenttia tehokkaampi kuin tavallinen hammasharja

Optimoi suorituskyvyn

Yli 7-vuotiaille

Muistutusharjakset varmistavat puhdistuksen tehokkuuden

Sekunti sekunnilta tehokkaampi puhdistus

Suunniteltu maksimoimaan harjausliike

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Keskeinen osa tehokasta suunhoitoa

Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

Kiinninapsautettava harjaspää on helppo asettaa paikalleen
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Kohokohdat

Yli 7-vuotiaille

Normaalikokoisessa Philips Sonicare For Kids

-harjaspäässä on muotoiltu profiili, joka

mukailee lapsen hampaita, ja pehmeillä

harjaksilla puhdistus on hellävaraista.

Harjaspää sopii yli 7-vuotiaille lapsille.

Harjaspään takaosa on kumia, minkä ansiosta

harjaspään käyttö on turvallisempaa ja

miellyttävämpää. Saatavana myös kooltaan

pienempi For Kids -harjaspää yli 4-vuotiaille

lapsille.

Taatusti paremmat tarkastustulokset

Kliinisten tutkimusten mukaan Philips Sonicare

For Kids -harjaspäällä plakinpoisto on

huomattavasti tehokkaampaa kuin tavallisella

hammasharjalla. Suojaa lastesi hampaat

paremmin reikiintymistä vastaan ja tee

hampaiden tarkastuskäynneistä

miellyttävämpiä. Taatusti paremmat

tarkastustulokset tai saat rahasi takaisin.

Tehokas puhdistus sekunneissa

Sonic-tekniikan avulla lasten tavat kehittyvät

terveellisempään suuntaan ja harjaustekniikka

paranee. Näin saadaan kaikki hyöty irti siitä

pienestä hetkestä, jonka lapset käyttävät

hampaiden harjaamiseen.

Maksimoitu harjausliike

Philips Sonicare -harjaspäät ovat keskeisessä

osassa nopean ja laajan harjaustekniikan

hyödyntämisessä. Ne tekevät 31 000

harjausliikettä minuutissa. Philipsin

ainutlaatuinen sonic-teknologia välittää tehon

kahvasta harjaspään kärkeen – liike puhdistaa

dynaamisesti, ja neste pääsee syvälle

hammasväleihin ja ienrajaan. Hampaat

puhdistuvat tehokkaasti mutta hellävaraisesti.

Kiinninapsautettava harjaspääjärjestelmä

Philips Sonicare For Kids -harjaspää

kiinnitetään kahvaan ja irrotetaan siitä

kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää

pysyy jämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus

on helppoa.

Terveempi suu

Aitojen Philips Sonicare -harjaspäiden tapaan

tämäkin harjaspää on hellävarainen hampaille

ja ikenille. Jokaisen harjaspään toimivuus,

kestävyys ja laatu on tarkasti testattu.

Muistutusharjakset

Harjaspäät muuttuvat taipuisammiksi ja

kuluvat normaalikäytössä muutamassa

kuukaudessa. Siniset muistutusharjakset

muuttuvat vähitellen valkoisiksi, joten niistä

näkee, milloin ne on vaihdettava. Saat parhaan

tuloksen vaihtamalla harjaspään kolmen

kuukauden välein.
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Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 2 Sonicare For Kids, normaali koko

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Paikalleen

napsautettava

Sopii näihin malleihin: lapsille

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: Normaali

Väri: Sininen ja punainen

Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset

harjakset

Koko: Normaali

Terveysedut

Plakin poisto: Poistaa jopa 75 prosenttia

enemmän plakkia*

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

 

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan
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