
Capete standard
pentru periuţa sonică

S Sensitive

 
Pachet de 2

Dimensiune standard

Ataşare printr-un clic

Pentru dinţi şi gingii sensibile.

 
HX6052/07

Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
Curăţare superioară pentru gingii şi dinţi sensibili.

Capul de periuţă de dinţi Philips Sonicare S Sensitive este perfect pentru cei care

doresc să-şi amelioreze durerile cauzate de gingiile şi dinţii sensibili. Vei obţine o

curăţare eficientă şi delicată cu gingiile.

Curăţare în profunzime de neegalat

Îndepărtează mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală

Tehnologie inovatoare

Designul inovator al perilor îndepărtează delicat placa bacteriană

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Concepută pentru a optimiza performanţa

Design cu ataşare printr-un clic, pentru fixarea simplă a capului de periere

Încă un accesoriu uşor pentru rutina ta de igienă orală

Obţine cea mai eficientă eliminare a plăcii bacteriene, în fiecare zi



Capete standard pentru periuţa sonică HX6052/07

Repere Specificaţii

Spune adio plăcii bacteriene

S-a demonstrat clinic că perii deşi, de înaltă

calitate îndepărtează mai multă placă

bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Îndepărtează delicat placa bacteriană

Acest cap de periere Philips Sonicare Sensitive

este prevăzut cu peri foarte moi, pentru o

curăţare delicată, dar eficientă. De asemenea,

profilul conturat al perilor se potriveşte formei

dinţilor tăi, pentru o experienţă de periat

ultrasensibilă. Disponibil şi în dimensiuni mai

mici, compacte, pentru curăţare de precizie.

Uşor de ataşat, printr-un clic

Capul de periere Sensitive se potriveşte perfect

cu mânerul oricărei periuţe de dinţi Philips

Sonicare, cu excepţia PowerUp Battery şi

Essence. Nu trebuie decât să îl ataşezi şi

detaşezi pentru înlocuire şi curăţare simple.

Peri cu rol de reamintire

Capetele de periere îşi pierd din eficienţă după

3 luni de utilizare, însă noi te vom înştiinţa

înainte ca acest lucru să se întâmple. Nu

trebuie decât să monitorizezi perii albaştri cu

rol de amintire, iar când devin albi, vei şti că a

sosit momentul pentru un cap de periere nou.

Tehnologie Philips Sonicare

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare

mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale

de periere desprind şi îndepărtează placa

bacteriană pentru o curăţare zilnică

excepţională.

Compatibilitate

Sistem capete de periere: Ataşare printr-un

clic

Adecvat pentru aceste modele: Seria 2 pentru

controlul plăcii bacteriene, Seria 3 pentru

sănătatea gingiilor, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, pentru copii,

HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean

Design şi finisaj

Rigiditatea perilor: Foarte moale

Culoare: Alb

Peri cu rol de reamintire: Culoarea perilor

albaştri se estompează

Dimensiune: Standard

Articole incluse

Capete de periere: 2 S Sensitive standard

Calitate şi performanţă

Înlocuire: La fiecare 3 luni

Testat: pentru utilizare optimă

Beneficii pentru sănătate

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Ajută la

îndepărtarea plăcii bacteriene
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