
Štandardné nástavce pre
sonické zubné kefky

S Sensitive

 
2-balenie

Štandardná veľkosť

Nasadzovací systém

Na citlivé zuby a ďasná

 
HX6052/07

Mimoriadne šetrné čistenie. Výnimočne mäkká

kefka.

Špičkové čistenie citlivých zubov a ďasien

Kefkový nástavec Philips Sonicare S Sensitive predstavuje dokonalé riešenie pre

ľudí, ktorí hľadajú úľavu od bolesti citlivých zubov a ďasien. Dosiahnete účinné

vyčistenie, ktoré je šetrné k vašim ďasnám.

Bezkonkurenčne dôkladné čistenie

Odstráni viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka

Inovatívna technológia

Inovačný dizajn vlákien jemne odstraňuje povlak

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Navrhnuté pre optimálnejší výkon

Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov

Jednoduchý doplnok bežnej starostlivosti o ústnu dutinu

Doprajte si to najúčinnejšie odstraňovanie povlaku každý deň



Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky HX6052/07

Hlavné prvky Technické údaje

Rozlúčte sa s povlakom

Klinické testy dokazujú, že husté a

vysokokvalitné vlákna odstraňujú viac povlaku

než manuálna zubná kefka.

Jemne odstraňuje povlak

Tento kefkový nástavec Philips Sonicare

na citlivé čistenie je vybavený výnimočne

mäkkými vláknami na jemné, ale účinné

čistenie. Tvarované vlákna sú prispôsobené

prirodzenému tvaru zubov a zaručujú tak

mimoriadne šetrné čistenie. Dostupný aj

v malej, kompaktnej veľkosti na presné

čistenie.

Jednoduchý nasadzovací systém

Kefkový nástavec Sensitive možno bez

problémov nasadiť na telá všetkých zubných

kefiek Philips Sonicare s výnimkou modelov

PowerUp Battery a Essence. Jednoduché

nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Vlákna s pripomenutím

Účinnosť kefkových nástavcov klesá po

3 mesiacoch používania, my vás však

upozorníme skôr, než k tomu dôjde. Stačí

sledovať modré vlákna, a keď sa ich farba

zmení na bielu, viete, že je čas na výmenu za

nový kefkový nástavec.

Technológia Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek

radu Philips Sonicare v pravidelných

intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej

stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka

čomu zabezpečí každodenné výnimočné

čistenie.

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací

systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre

zdravšie ďasná, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, for Kids (detské),

HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Výnimočne mäkké

Farba: Biela

Vlákna s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré

vyblednú

Veľkosť: Štandardné

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 2 štandardné S Sensitive

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Pomáha odstraňovať

zubný povlak
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