Standaard sonische
opzetborstels
For Kids
4 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Kindvriendelijke reiniging
HX6044/33

Superieure reiniging in seconden.*
Reinigt en beschermt de groeiende tanden van kinderen (7 jaar
en ouder)
De Sonicare For Kids-opzetborstel is perfect voor kleine mondjes en groeiende
tandjes. Hij is exclusief bestemd voor de For Kids elektrische tandenborstel en
samen zorgen ze voor een veilige en aangenamere poetservaring die kinderen leuk
vinden en waar ze makkelijk een gewoonte van maken.
Een heerlijk schoon gevoel voor kinderen
Tot wel 75% eﬀectiever dan een handtandenborstel
Ontworpen voor optimale prestaties
Vanaf 7 jaar
Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt
Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
Bewezen verbetering van de mondhygiëne
Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine
Een opzetborstel voor meerdere handgrepen
Geschikt voor alle Philips Sonicare-opzetborstels

Standaard sonische opzetborstels

HX6044/33

Kenmerken
Vanaf 7 jaar

Superieure reiniging in seconden

Betere mondverzorging

De standaard Philips Sonicare For Kidsopzetborstel is voorzien van een speciaal
gevormd proﬁel dat past bij het gebit kinderen
vanaf 7 jaar. De zachte borstelharen zorgen
voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat
ook een rubberen beschermlaag op de
achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en
aangenamer schoonmaken. Ook verkrijgbaar in
een kleiner, compact formaat voor kinderen
vanaf 4 jaar.

Met het sonische vermogen kunt u volledig
proﬁteren van de korte tijd die uw kinderen
besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij
goede gewoonten aan en verbeteren zij hun
poetstechniek.

Net als alle authentieke Philips Sonicareopzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor
tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is
getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties
en duurzaamheid.

Maximale sonische beweging

Betere controles gegarandeerd

De geavanceerde sonische technologie van
Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden,
en de poetsbewegingen verwijderen tandplak
voor buitengewone dagelijks reiniging.
Van de Philips Sonicare For Kids-opzetborstel
is het klinisch bewezen dat tandplak veel beter
wordt verwijderd dan met een gewone
tandenborstel. Bescherm uw kinderen beter
tegen tandbederf zodat tandartsbezoeken
aangenamer verlopen. Gegarandeerd betere
controles of u krijgt uw geld terug.

Systeem met opklikbare opzetborstel

De Philips Sonicare For Kids-opzetborstels zijn
gemakkelijk op uw handvat te klikken en er
weer af te halen, gemakkelijk te onderhouden
en schoon te maken.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Meegeleverde artikelen
Opzetborstels: 4 for Kids-standaardborstel
Compatibiliteit
Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar
Geschikt voor de volgende modellen:
HealthyWhite+, For Kids

Ontwerp en afwerking
Hardheid borstelharen: Regular (normaal)
Kleur: Aqua
Memo-borstelharen: Blauwe kleur
borstelharen wordt langzaam wit
Formaat: Standaard
Materiaal van de opzetborstel: Bevat geen
BPA
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Gezondheidsvoordelen
Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot wel
75% meer tandplak*
Kwaliteit en prestaties
Vervanging: Iedere 3 maanden
Getest: voor optimaal gebruik

* dan een handtandenborstel

