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Rozmiar standardowy

Jedno przyciśniecie

Czyszczenie przyjazne dziecku

 
HX6042/07

Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*
Czyszczenie i ochrona zębów dzieci w wieku od 7 lat

Główka szczoteczki Sonicare For Kids nadaje się idealnie do czyszczenia

rosnących dziecięcych zębów. Działa wyłącznie ze szczoteczką elektryczną For

Kids — dzięki temu połączeniu czyszczenie jest bezpieczne i przyjemne dla dzieci,

co pozytywnie wpływa na budowanie dobrych nawyków.

Uczucie czystości w jamie ustnej dziecka

Do 75% większa skuteczność niż w przypadku zwykłej szczoteczki

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

Od 7 roku życia

Maksymalna skuteczność czyszczenia w każdej sekundzie

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Ważny element wpływający na poprawę zdrowia jamy ustnej

Główka pasująca do różnych rodzajów szczoteczek

Wszystkie wymienne główki Philips Sonicare pasują do każdego modelu szczoteczki

Philips Sonicare
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Zalety

Od 7 roku życia

Standardowa główka szczoteczki Philips

Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt,

który dopasowuje się do zębów dzieci od 7

roku życia, a także miękkie włosie, które

umożliwia łagodne czyszczenie. Na tyle główki

szczoteczki znajduje się gumowy element,

który gwarantuje bezpieczniejsze,

przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt

dostępny jest także w mniejszym,

kompaktowym rozmiarze dla dzieci od 4 roku

życia.

Gwarancja lepszych wyników podczas wizyt u

dentysty

Badania kliniczne wykazały, że główka

szczoteczki Philips Sonicare For Kids

skuteczniej usuwa płytkę nazębną niż zwykła

szczoteczka. Zapewnij dzieciom lepszą

ochronę przed próchnicą i przyjemniejsze

wizyty u dentysty. Gwarantujemy lepsze wyniki

podczas wizyt u dentysty — w przeciwnym

razie zwracamy pieniądze.

Doskonałe czyszczenie w kilka sekund

Nasza technologia soniczna umożliwia

maksymalne wykorzystanie ograniczonego

czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu

zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i

doskonalić technikę szczotkowania.

Maksymalny ruch soniczny

Główki szczoteczek Philips Sonicare to

podstawowy element naszej technologii ruchu

szczoteczki o wysokiej częstotliwości i

amplitudzie, która umożliwia wykonywanie

ponad 31 000 ruchów na minutę. Nasza

niezrównana technologia fal dźwiękowych w

pełni przenosi moc z uchwytu aż do końcówki

główki szczoteczki. Ten ruch fal dźwiękowych

generuje dynamiczny i płynny ruch, który

kieruje płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii

dziąseł, zapewniając doskonałe, a

jednocześnie delikatne czyszczenie za każdym

razem.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie

Główkę Philips Sonicare For Kids można łatwo

założyć i zdjąć ze szczoteczki — dobrze się

dopasowuje, jest łatwa w czyszczeniu i

utrzymaniu.

Poprawa zdrowia jamy ustnej

Podobnie jak wszystkie oryginalne główki

szczoteczek Philips Sonicare, ta główka jest

bezpieczna dla zębów i dziąseł. Każda główka

szczoteczki została przetestowana pod kątem

wyjątkowej wydajności i trwałości.
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Dane techniczne

Elementy zestawu

Końcówka: 2 Sonicare for Kids — standardowe

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: HealthyWhite+, for Kids

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Czerwono-niebieskie

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa do 75%

więcej płytki nazębnej*

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

 

* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką
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