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tannbørstehoder

For Kids

 
Dobbeltpakning

Standard størrelse

Klikkes på plass

Barnevennlig rengjøring

 

HX6042/33

Overlegen rengjøring i løpet av sekunder.*
Rengjør og beskytter tenner i utvikling, fra 7 år og oppover

Tannbørstehodet Sonicare For Kids er perfekt for en liten munn med tenner som

fortsatt utvikles. Det fungerer med For Kids-tannbørsten og gir en trygg og

behagelig opplevelse som barna synes er morsom, og som lett blir til en vane.

Ordentlig ren følelse i barnets munn

Opptil 75 % mer effektiv enn en manuell tannbørste

Utformet for å gi optimal ytelse

7 år og oppover

Overlegen rengjøring som utnytter hvert sekund

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Bevist at den forbedrer munnhygienen

En del av rutinen for bedre munnhygiene

Et børstehode som passer til ulike håndtak

Fungerer med alle Philips Sonicare-tannbørster som klikkes på



Standard soniske tannbørstehoder HX6042/33

Høydepunkter Spesifikasjoner

7 år og oppover

Et standard Sonicare For Kids-tannbørstehode

fra Philips har en kurvet profil som passer til

barnets tenner (7 år og oppover) og myk bust

for skånsom rengjøring. Det er dessuten gummi

på baksiden av børstehodet, noe som gir

tryggere og mer behagelig rengjøring. Også

tilgjengelig i en mindre, kompakt størrelse for

barn fra 4 år og oppover.

Garantert bedre resultater

Det er klinisk bevist at Sonicare For Kids-

børstehodet fra Philips fjerner mer plakk

sammenlignet med en manuell tannbørste.

Hjelp barna med å unngå hull i tennene, og

gjør tannlegebesøkene mer behagelige. Vi

garanterer bedre resultater, hvis ikke får du

pengene tilbake.

Overlegen rengjøring i løpet av sekunder

Vår soniske kraft gir deg muligheten til å

utnytte den begrensede tiden barna bruker på

å pusse tennene, og innføre sunne vaner og

god pusseteknikk.

Optimal sonisk bevegelse

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

pulserer vann mellom tennene, mens børsten

bryter opp plakk og børster den bort for å gi

deg en svært god daglig tannpuss.

Børstehode som klikkes på plass

Sonicare For Kids-børstehodene fra Philips

klikkes på og av håndtaket for sikker tilpassing

og enkel rengjøring og vedlikehold.

Bedre munnhygiene

Som alle autentiske Philips Sonicare-

børstehoder er dette børstehodet skånsomt mot

tennene og tannkjøttet. Hvert børstehode er

kvalitetstestet for enestående ytelse og

varighet.

Deler som medfølger

Børstehoder: 2 Sonicare for Kids standard

Kompatibilitet

Børstehodesystem: Klikkes på plass

Passer til disse modellene: HealthyWhite+,

for barn

Utforming og utseende

Føler bustens stivhet: Middels stor

Farge: Aqua

Påminnelsesbørstehår: Blå bust som mister

farge

Størrelse: Standard

Materiale i børstehode: BPA-fri

Helsefordeler

Plakkfjerning: Fjerner opptil 75% mer plakk*

Kvalitet og ytelse

Erstatning: Hver tredje måned

Testet: for optimal bruk

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste
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