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Rápattintható

Érzékeny fogakhoz és ínyhez

 
HX6052/07

Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.
Kiemelkedően hatékony tisztítás az érzékeny fogak és íny

számára

A Philips Sonicare S Sensitive fogkefefej tökéletes megoldás a fájó, érzékeny fogak

és íny számára. Hatékony tisztítást biztosít, miközben kíméli a fogínyt.

Páratlanul mélyreható tisztítás

Több lepedéket távolít el, mint egy manuális fogkefe

Újító technológia

Az innovatív kialakítású sörték gyengéden távolítják el a lepedéket

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Optimális teljesítményre tervezve

Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez

Könnyen a mindennapi szájápolás részévé tehető

A leghatékonyabb lepedékeltávolítás nap mint nap



Standard Sonic fogkefefej HX6052/07

Fénypontok Műszaki adatok

Mondjon búcsút a lepedéknek

A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték

klinikailag igazoltan több lepedéket távolítanak

el, mint egy kézi fogkefe.

Gyengéden távolítja el a lepedéket

A Philips Sonicare Sensitive kefefej extra puha

sörtékkel rendelkezik a gyengéd és hatékony

tisztítás érdekében. A kontúros sörték pedig

igazodnak fogai formájához, így különösen

érzékeny fogmosásban lehet része. Kisebb,

kompakt méretben is kapható precíziós

tisztításhoz.

Egyszerű rápattintható kivitel

Az Ön Sensitive kefefejei tökéletesen

illeszkednek minden Philips Sonicare fogkefe

markolatára, kivéve a PowerUp Battery és

Essence típusokat. A csere és a tisztítás csak

egyszerű pattintást igényel.

Emlékeztető sörték

A kefefejek 3 hónapos használatot követően

veszítenek a hatékonyságukból, de mi még

időben jelezni fogunk, mielőtt ez

bekövetkezne. Csak figyelje a cserekefék kék

sörtéit, és ha azok színe fehérre vált, tudni

fogja, hogy itt az új kefefejek ideje.

Philips Sonicare technológia

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus

technológiája vizet juttat a fogközökbe, a

fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és

eltávolítják a lepedéket a kivételes

mindennapos tisztaságért.

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápattintható

A következő típusokhoz:: 2-es sorozatú

lepedékeltávolító, 3-as sorozatú fogínyápoló,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+,

gyermekek számára, HealthyWhite,

HealthyWhite+, ProtectiveClean

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Extra puha

Szín: Fehér

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe

elhalványul

Méret: Standard

Tartozékok

Kefefejek: 2 S Sensitive standard

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: optimális használatra

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: Segít a lepedék

eltávolításában
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