
Soniske
standardtandbørstehoveder

S Sensitive

 
2-pak

Standardstørrelse

Klik på

Til følsomme tænder og følsomt
tandkød

 
HX6052/07

Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.
Den bedste tandbørstning til følsomme tænder og tandkød

Philips Sonicare S Sensitive-tandbørstehovedet er perfekt til dem, der ønsker

lindring til smerteligt følsomme tænder og tandkød. Du får en effektiv rensning, der

skåner dit tandkød.

En uovertruffen rensning i dybden

Fjerner mere plak end en manuel tandbørste

Innovativ teknologi

Det innovative børstehårsdesign fjerner plak skånsomt

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Designet til at optimere ydeevnen

Designet gør det nemt at klikke børstehovedet på plads

En nem udvidelse af din mundhygiejnerutine

Få den mest effektive fjernelse af plak, hver dag



Soniske standardtandbørstehoveder HX6052/07

Vigtigste nyheder Specifikationer

Sig farvel til plak

Det er klinisk dokumenteret, at tætsiddende

børstehår af høj kvalitet fjerner mere plak end

en manuel tandbørste

Fjerner plak skånsomt

Philips Sonicare Sensitive-børstehovedet har

ultrabløde børstehår, der giver en skånsom og

effektiv tandbørstning. De kurvede børstehår

passer samtidig til tændernes form og giver en

ultrasensitiv tandbørstning. Fås også i et

mindre, kompakt design til

præcisionstandbørstning.

Nem at klikke på

Dit Sensitive-børstehoved passer perfekt

sammen med alle Philips Sonicare-håndtag,

bortset fra PowerUp Battery og Essence. Klik

det blot på og af for nem udskiftning og

rengøring.

Børsteindikator

Børstehoveder bliver mindre effektive efter 3

måneders brug, men vi vil minde dig om det,

før det sker. Hold blot øje med dine blå

udskiftningsbørstehår, og når de bliver hvide,

ved du, at det er tid til et nyt børstehoved.

Philips Sonicare-teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

sender vand ind mellem tænderne, og dens

børstebevægelser opløser plak og fjerner det,

så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Kompatibilitet

Børstehovedsystem: Klik på

Velegnet til disse modeller: Plakforsvar i 2-

serien, Tandkødssundhed i 3-serien,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum-tilsluttet, FlexCare+, for

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean

Design og finish

Fornemmelsen af børsternes stivhed:

Ultrablød

Farve: Hvid

Børsteindikator: Den blå børstefarve

forsvinder

Størrelse: Standard

Medfølgende dele

Børstehoveder: 2 S Sensitive standard

Kvalitet og ydeevne

Udskiftning: Hver 3. måned

Testet: med henblik på optimal brug

Sundhedsmæssige fordele

Fjernelse af plak: Hjælper med at fjerne plak
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