
Standardní hlavice
sonického kartáčku

S Sensitive

 
4 ks v balení

Standardní velikost

Nasazovací

Pro citlivé zuby a dásně

 
HX6054/07

Velmi šetrné a pohodlné čištění.
Výjimečné čištění pro citlivé zuby a dásně

Kartáčková hlavice Philips Sonicare S Sensitive je ideální pro osoby s citlivými zuby

a dásněmi. Získáte účinné čištění, které je šetrné k vašim dásním.

Bezkonkurenční hloubkové čištění

Odstraňuje více plaku než manuální zubní kartáček

Inovativní technologie

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Jemné odstranění plaku díky inovativnímu designu vláken

Navrženo pro optimální výkon

Nasazovací design pro jednoduché umístění výměnné kartáčkové hlavice

Snadný doplněk vaší běžné péče o ústní dutinu

Dopřejte si každý den nejúčinnější odstranění plaku



Standardní hlavice sonického kartáčku HX6054/07

Přednosti Specifikace

Rozlučte se s plakem

Je klinicky prokázáno, že hustě osázená,

vysoce kvalitní vlákna odstraňují více plaku než

manuální zubní kartáček.

Šetrné odstranění zubního plaku

Citlivá kartáčková hlavice Philips Sonicare

disponuje ultra měkkými vlákny pro jemné

a efektivní čištění. Tvarované štětinky se

přizpůsobí tvaru zubů a zajišťují tak velmi

šetrné čištění. Kartáček je k dispozici také

v menší a kompaktnější velikosti pro precizní

čištění.

Snadné nasazení

Kartáčková hlavice Sensitive dokonale padne

na jakýkoliv kartáček Philips Sonicare, kromě

modelů PowerUp Battery a Essence. Výměna

a čištění jsou jednoduché díky snadnému

nasazení.

Vlákna, která upozorní

Po třech měsících používání ztrácí hlavice na

účinnosti, ale než k tomu dojde, my vás na to

upozorníme. Stačí sledovat modrá vlákna.

Pokud zbělají, je čas hlavici vyměnit.

Technologie Philips Sonicare

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips

Sonicare vhání tekutinu mezi zuby, stěry

kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují

výjimečné každodenní čištění.

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací

Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro

předcházení zubního plaku, Řada 3 Series

péče o dásně, DiamondClean, DiamondClean

Smart, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, pro děti – for Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, ProtectiveClean

Design a provedení

Měkkost vláken: ultra soft

Barva: Bílá

Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy

vláken

Velikost: Standardní

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 4 ks Sensitive S,

standardní velikost

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

Přínos pro zdraví

Odstraňování zubního plaku: Pomáhá

odstranit plak
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