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Κανονικό μέγεθος

Κουμπωτή

Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

 
HX6052/07

Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή

άνεση.
Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για τα ευαίσθητα δόντια και

ούλα

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare S Sensitive είναι ιδανική αν αναζητάτε ανακούφιση

για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα που σας πονούν. Απολαύστε αποτελεσματικό καθαρισμό

που είναι ήπιος προς τα ούλα σας.

Απαράμιλλος βαθύς καθαρισμός

Αφαιρεί περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Πρωτοποριακή τεχνολογία

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός τριχών απομακρύνει μαλακά την πλάκα

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση

Κουμπωτός σχεδιασμός για εύκολη τοποθέτηση της κεφαλής οδοντόβουρτσας

Μια εύκολη προσθήκη στην καθημερινή περιποίηση των δοντιών σας

Για να απολαμβάνετε καθημερινά την πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πείτε αντίο στην πλάκα

Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας, κλινικά

αποδεδειγμένα αφαιρούν περισσότερη πλάκα από μια

συμβατική οδοντόβουρτσα.

Απομακρύνει μαλακά την πλάκα

Αυτή η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare για

ευαίσθητα δόντια διαθέτει εξαιρετικά μαλακές τρίχες

για απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό. Οι

στρογγυλεμένες τρίχες προσαρμόζονται στο σχήμα

των δοντιών σας για απίστευτα απαλή εμπειρία

βουρτσίσματος. Διατίθεται και σε μικρότερο,

πρακτικό μέγεθος για καθαρισμό ακριβείας.

Εύκολο κούμπωμα

Η κεφαλή βουρτσίσματος Sensitive ταιριάζει απόλυτα

σε όλες τις λαβές των Philips Sonicare εκτός από την

PowerUp Battery και την Essence. Απλώς κουμπώστε

και ξεκουμπώστε την για εύκολη αντικατάσταση και

καθαρισμό.

Τρίχες υπενθύμισης

Η απόδοση των κεφαλών βουρτσίσματος μειώνετε

μετά από 3 μήνες χρήσης, αλλά εμείς θα σας το

υπενθυμίσουμε πριν έρθει εκείνη η ώρα. Απλά

παρακολουθήστε τις μπλε τρίχες αντικατάστασης,

και, όταν γίνουν λευκές, θα ξέρετε ότι ήρθε η ώρα για

μια καινούργια κεφαλή βουρτσίσματος.

Τεχνολογία Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι

κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την

πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας

εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Συμβατότητα

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κουμπωτή

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: Σειρά 2, έλεγχος

της πλάκας, Σειρά 3, υγεία των ούλων,

DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, ProtectiveClean

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Σκληρότητα οδοντόβουρτσας: Εξαιρετικά μαλακή

Χρώμα: Λευκό

Τρίχες υπενθύμισης: Τρίχες με μπλε χρώμα που

ξεθωριάζει

Μέγεθος: Τυπικοί

Περιλαμβάνεται

Κεφαλές βουρτσίσματος: Sensitive κανονικές 2 S

Ποιότητα και απόδοση

Αντικατάσταση: Κάθε 3 μήνες

Δοκιμασμένη: για βέλτιστη χρήση

Καλύτερη στοματική υγιεινή

Αφαίρεση της πλάκας: Συμβάλλει στην αφαίρεση της

πλάκας
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