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Κορυφαίος καθαρισμός. Πιο λευκά δόντια.
Κεφαλή οδοντόβουρτσας για πιο λευκά δόντια

Ανταλλακτική κεφαλή για την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare: άψογος καθαρισμός και

λευκά δόντια

Ο καλύτερος τρόπος αφαίρεσης της πλάκας, από τη Sonicare

Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές

οδοντόβουρτσες*

Προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό

Τρίχες σε σχήμα ρόμβου, για την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας

23% περισσότερες τρίχες, για ακόμη πιο βαθύ καθαρισμό

Οι τρίχες μεσαίας σκληρότητας προσφέρουν σταθερότητα, αλλά και ήπιο καθαρισμό.

Σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση

Οι τρίχες υπενθύμισης εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικό καθαρισμό

Κεφαλή οδοντόβουρτσας που ταιριάζει σε πολλές λαβές

Αποσπώμενη κεφαλή οδοντόβουρτσας
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Αποσπώμενη κεφαλή οδοντόβουρτσας

Εύκολη τοποθέτηση της κεφαλής οδοντόβουρτσας και

καθαρισμός λαβής

Τρίχες υπενθύμισης

Οι τρίχες υπενθύμισης σας υποδεικνύουν πότε να

αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος. Μετά από

κανονική χρήση τριών μηνών οι τρίχες

παρουσιάζουν φθορά και οι κεφαλές βουρτσίσματος

γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές. Αντικαθιστάτε

τις κεφαλές βουρτσίσματος κάθε 3 μήνες.

23% περισσότερες τρίχες

23% περισσότερες τρίχες, για ακόμη πιο βαθύ

καθαρισμό.

Τρίχες σε σχήμα ρόμβου

Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου δημιουργούν

περισσότερες επιφάνειες βουρτσίσματος, με

αποτέλεσμα την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας.

Τρίχα μεσαίας σκληρότητας

Οι τρίχες μεσαίας σκληρότητας προσφέρουν

σταθερότητα, αλλά και ήπιο καθαρισμό.

Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική πλάκα

*Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική

πλάκα, ακόμη και από τα πιο δύσκολα σημεία, σε

σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Ευκολία στη χρήση

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, EasyClean, DiamondClean

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Εύκολα

εφαρμοζόμενες κεφαλές βουρτσίσματος για άριστη

υγιεινή

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας: Για άριστα αποτελέσματα,

συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής κάθε τρεις

μήνες.
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