
Standartinės „Sonic“
dantų šepetėlio galvutės

S Sensitive

 
2 vnt.

Standartinis dydis

Įstatoma

Jautriems dantims ir dantenoms

 
HX6052/07

Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
Nepriekaištingas valymas turintiems jautrius dantis ir dantenas

„Philips Sonicare S Sensitive“ dantų šepetėlio galvutė puikiai tinka tiems, kurie

siekia palengvėjimo dėl skaudančių, jautrių dantų ir dantenų. Išsivalysite dantis

efektyviai ir švelniai dantenoms.

Valo nepralenkiamai giliai

Pašalinama daugiau apnašų nei įprastiniais dantų šepetėliais

Pažangi technologija

Naujoviškas šerelių dizainas švelniai ir puikiai nuvalo apnašas

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Sukurtas tam, kad pasiektumėte geriausius rezultatus

Įstatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti

Lengvas burnos priežiūros rutinos papildymas

Kasdien veiksmingiausiai šalinkite apnašas



Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės HX6052/07

Ypatybės Specifikacijos

Atsisveikinkite su apnašomis

Kliniškai įrodyta, kad tankūs, aukštos kokybės

šereliai pašalina daugiau apnašų nei įprastas

dantų šepetėlis

Švelniai ir puikiai nuvalo apnašas

„Philips Sonicare sensitive“ šepetėlio galvutė

turi itin minkštus šerelius švelniam,

veiksmingam valymui. Kontūriniai šereliai

prisitaiko prie dantų formos, kad valytumėte

itin švelniai. Taip pat yra ir mažesnio,

kompaktiško dydžio tiksliam valymui.

Lengvai įstatoma

Šepetėlio galvutė „Sensitive“ puikiai tiks bet

kuriai dantų šepetėlio rankenai „Philips

Sonicare“, išskyrus „PowerUp Battery“ ir

„Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas

lengva keisti ir lengva su jomis valytis dantis.

Primenantys šereliai

Šepetėlių galvučių efektyvumas sumažėja po 3

mėnesių naudojimo, tačiau mes priminsime

anksčiau, nei taip nutiks. Tiesiog stebėkite

mėlynus šerelius, kurie parodo, kada laikas

keisti. Kai jie tampa balti, tai reiškia, kad atėjo

laikas naudoti naują šepetėlio galvutę.

„Philips Sonicare“ technologija

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o

šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos

ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų

išskirtinai švarūs.

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų

kontrolė, 3 serija – sveikos dantenos,

„DiamondClean“, „DiamondClean Smart“,

„EasyClean“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“,

„FlexCare Platinum Connected“, FlexCare+,

vaikams, HealthyWhite, HealthyWhite+,

„ProtectiveClean“

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Itin minkšti

Spalva: Balta

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna

šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: „2 S Sensitive standard“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas,: kad būtų naudojamas optimaliau

Nauda sveikatai

Apnašų pašalinimas: Padeda pašalinti

apnašas
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