Cabeças normais para
escova de dentes sónica
For Kids
Embalagem de 2
Tamanho padrão
De encaixe
Limpeza adequada a crianças

Limpeza superior em segundos.*
Limpa e protege sorrisos em crescimento a partir dos 7 anos
HX6042/33

A cabeça de escova de dentes Sonicare For Kids é perfeita para bocas pequenas
com dentes em crescimento. Esta funciona exclusivamente com a escova de
dentes eléctrica For Kids e juntas oferecem uma experiência segura e mais
agradável que diverte as crianças e ajuda a criar hábitos.
Sensação de limpeza cuidada na boca do seu ﬁlho
Até 75% mais eﬁcaz do que uma escova de dentes manual
Concebida para optimizar o desempenho
A partir dos 7 anos
As cerdas com aviso asseguram que obtém uma limpeza eﬁciente
Limpeza superior maximiza cada segundo
Desenvolvido para maximizar o movimento sónico
Foi comprovado que melhora a saúde oral
Integrada numa rotina melhor de saúde oral
Uma cabeça de escova que encaixa em várias pegas
Funciona com qualquer escova de dentes de encaixe Philips Sonicare
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Destaques
A partir dos 7 anos

os dentes enquanto constroem hábitos de
higiene saudáveis e aperfeiçoam a técnica de
escovagem.

Uma melhor saúde oral

Movimento sónico maximizado

A cabeça padrão da escova de dentes Philips
Sonicare For Kids dispõe de um perﬁl com
contornos para se adaptar aos dentes do seu
ﬁlho a partir dos 7 anos e de cerdas macias
para uma experiência de limpeza suave.
Também possui um revestimento em borracha
na parte posterior da cabeça da escova para
uma limpeza mais segura e mais agradável.
Também disponível num tamanho mais
pequeno para crianças a partir dos 4 anos.
Garante melhores visitas ao dentista

As cabeças da escova Philips Sonicare são
vitais para a nossa tecnologia principal de alta
frequência - movimentos da escova de alta
amplitude executam mais de 31 000 vibrações
da escova por minuto. A nossa tecnologia
sónica incomparável aumenta totalmente a
energia desde a pega até à ponta da cabeça
da escova. Este movimento sónico cria uma
acção dinâmica do ﬂuido que causa a
penetração profunda deste entre os dentes e
ao longo da linha das gengivas para uma
limpeza superior mas suave em cada
utilização.
Sistema de cabeça de escova de encaixe

Foi clinicamente provado que a cabeça de
escova Philips Sonicare For Kids proporciona
uma remoção superior da placa bacteriana em
comparação com uma escova de dentes
manual. Proporcione aos seus ﬁlhos uma
melhor protecção contra cáries dentárias e
visitas ao dentista mais agradáveis. Garante
melhores visitas ao dentista ou devolveremos
o seu dinheiro.
Limpeza superior em segundos

A nossa potência sónica permite-lhe aproveitar
ao máximo o período de tempo limitado que
os seus ﬁlhos passam a escovar

Tal como todas as cabeças da escova da
marca Philips Sonicare, esta cabeça de escova
é segura para dentes e gengivas. A qualidade
de cada cabeça da escova foi testada para um
desempenho e duração excepcionais.
Cerdas com aviso

À primeira vista pode não ser óbvio, mas as
cabeças da escova perdem dureza e
desgastam-se gradualmente ao longo dos
meses de utilização normal. A cor azul das
nossas cerdas com aviso vai desaparecendo
até ﬁcarem brancas e isto ajuda-o a
reconhecer quando é necessária uma
substituição. Para obter os melhores
resultados, substitua a cabeça da escova a
cada três meses.

As cabeças de escova Philips Sonicare For
Kids podem ser encaixadas e desencaixadas
da pega da escova para uma colocação segura
e para manutenção e limpeza fáceis.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem reduzir
os custos, o consumo energético e as
emissões de CO2. Como? Estes proporcionam
uma melhoria ambiental signiﬁcativa numa ou
em várias das vertentes ecológicas da Philips eﬁciência energética, embalagem, substâncias
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e
ﬁabilidade da vida útil.
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Especiﬁcações
Itens incluídos
Cabeças de escova: 2 Sonicare For Kids
padrão
Compatibilidade
Sistema da cabeça da escova: De encaixe
Compatível com estes modelos:
HealthyWhite+, For Kids

Design e acabamento
Sensação de rigidez das cerdas: Normal
Cor: Aqua
Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas
desvanece
Tamanho: standard
Material da cabeça da escova: Sem BPA
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Benefícios para a saúde
Remoção da placa dentária: Remove até 75%
mais de placa bacteriana*
Qualidade e desempenho
Substituição: A cada 3 meses
Testado: para a melhor utilização

* do que uma escova de dentes manual

