
Стандартни глави за

звукова четка за зъби

S Sensitive

  опаковка – 2 бр.

Стандартен размер

Поставяне с щракване

За чувствителни зъби и венци

 
HX6052/07

Изключително чувствително почистване.

Изключително мек комфорт.

Превъзходно почистване за чувствителни зъби и венци

Главата на четката за зъби Sonicare S Sensitive на Philips е идеална за тези, които търсят

облекчение на болезнената чувствителност на зъбите и венците. Получавате ефективно и

щадящо почистване на венците.

Несравнимо дълбоко почистване

Премахва повече плака от ръчна четка за зъби

Иновативна технология

Иновативният дизайн на косъмчетата нежно изчетква плаката

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Проектирани за постигане на оптимален резултат

Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка

Една лесна добавка към вашата обичайна грижа за устата

Всеки ден получавате най-ефективното отстраняване на плаката



Стандартни глави за звукова четка за зъби HX6052/07

Акценти Спецификации

Кажете сбогом на плаката

Клинично доказано е, че плътно подредените,

висококачествени снопчета отстраняват повече плака,

отколкото ръчната четка

Леко изчетква плаката

Тази глава за четка Sonicare Sensitive на Philips има

изключително меки снопчета за нежно, ефективно

почистване. А контурираната повърхност на

снопчетата приляга на формата на зъбите за

изключително нежно изживяване на четкане.

Предлага се и в по-малък, компактен размер за

прецизно почистване.

Лесно поставяне с щракване

Главата за вашата четка Sensitive се съчетава

перфектно с всяка дръжка на четка за зъби Philips

Sonicare, с изключение на PowerUp Battery и Essence.

Просто поставяте и изваждате с щракване за лесна

смяна и почистване.

Напомнящи косъмчета

Ефективността на главите за четка намалява след

употреба от 3 месеца, но ние ще ви напомним преди

това да се случи. Просто следете сините снопчета,

напомнящи за смяна, и когато те избледнеят, ще

знаете, че е време за нова глава за четка.

Технология Philips Sonicare

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare

изтласква вода между зъбите, а движенията на

четката разтварят плаката и я отстраняват за

изключително ежедневно почистване.

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване

Подходяща за следните модели: 2 серия за

контрол на плаката, 3 серия за здраве на венците,

DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, за децата, HealthyWhite,

HealthyWhite+, ProtectiveClean

Дизайн и покритие

Усещане на твърдост на косъмчетата:

Изключително меки

Цвят: Бяло

Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на

сините косъмчета

Размер: Стандартна форма

Включени в комплекта

Глави за четка: 2 S Sensitive стандартна

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба

Лечебен ефект

Отстраняване на плаката: Помага за отстраняване на

плаката
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