
Niewielkie główki
szczoteczki sonicznej

Sensitive

 
2 sztuki w opakowaniu

Mały rozmiar

Jedno przyciśniecie

Do wrażliwych zębów i dziąseł

 
HX6082/07

Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy

komfort.

Doskonałe czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł

Główka szczoteczki Philips Sonicare Sensitive to doskonały wybór dla osób o

wrażliwych zębach i dziąsłach, których czyszczenie powoduje ból.

Delikatne, a jednocześnie skuteczne czyszczenie

Usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

Innowacyjny kształt włosia pomaga delikatnie usuwać płytkę nazębną

Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Ważny element wpływający na poprawę zdrowia jamy ustnej

Główka pasująca do różnych rodzajów szczoteczek

Wszystkie wymienne główki Philips Sonicare pasują do każdego modelu szczoteczki

Philips Sonicare
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Zalety

Delikatne usuwa płytkę nazębną

Główka szczoteczki Philips Sonicare ma

wyjątkowo miękkie włosie, które umożliwia

delikatne, a jednocześnie skuteczne

czyszczenie. Włosie jest specjalnie przycięte,

aby chronić zęby i zapewnić łagodniejsze

szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w

mniejszym, kompaktowym rozmiarze

umożliwiającym precyzyjne czyszczenie.

Usuwa więcej płytki nazębnej

Badania kliniczne wykazały, że główka

szczoteczki Philips Sonicare Sensitive

skuteczniej usuwa płytkę nazębną niż zwykła

szczoteczka.

Maksymalny ruch soniczny

Zaawansowana technologia soniczna Philips

Sonicare wtłacza wodę w szczeliny

międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną

pociągnięciami szczoteczki.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie

Główkę można łatwo założyć i zdjąć ze

szczoteczki, dobrze się dopasowuje oraz

ułatwia utrzymanie i czyszczenie. Główka

pasuje do wszystkich szczoteczek Philips

Sonicare oprócz PowerUp Battery i Essence.

Poprawa zdrowia jamy ustnej

Podobnie jak wszystkie oryginalne główki

szczoteczek Philips Sonicare, główka ta jest

bezpieczna dla zębów i dziąseł. Każda główka

szczoteczki została przetestowana pod kątem

wyjątkowej wydajności i trwałości.

Włókna Przypominające

Na pierwszy rzut oka to może nie być

oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego

użytkowania włosie główki

szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo

się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien

Przypominających zanika i zmienia się w

biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas

na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać

optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę

szczoteczki co trzy miesiące.
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Dane techniczne

Elementy zestawu

Końcówka: 2 niewielkie do wrażliwych zębów

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Bardzo miękkie

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Małe wymiary

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać

płytkę nazębną

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące
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