
Cabeça para escova
de dentes

Elite

Standard

Cabeça da escova da série e – Padrão
Limpeza clássica

A cabeça da escova da série e funciona em conjunto com a tecnologia sónica patenteada da pega para criar

uma acção de limpeza dinâmica. A cabeça cónica da escova e pega angular exclusiva facilitam a limpeza de

áreas difíceis de alcançar e reduzem a placa bacteriana.

Características

Concebida para se adaptar ao formato natural dos dentes

A cabeça da escova coloca-se facilmente na pega

Cerdas com aviso

Compatíveis com as pegas Advance, Elite, Essence e Xtreme



Cabeça para escova de dentes HX7001/20

Destaques Especificações

Adapta-se ao formato dos seus dentes

O padrão recortado ao longo da cabeça da

escova, possui design ergonómico, para seguir

a topografia dos dentes, maximizando a

superfície limpa, e aderir ao formato natural

dos seus dentes.

A cabeça da escova coloca-se facilmente

Enrosque a cabeça da escova para a direita

até esta estar apertada com firmeza. Se a

cabeça da escova abanar durante a utilização,

aperte-a mais.

Cerdas com aviso

As cerdas com aviso informam-no quando

deve substituir a cabeça da escova. Depois de

três meses de utilização normal, as cerdas

apresentam sinais de desgaste e as cabeças

da escova são menos eficazes. Substitua as

suas cabeças da escova a cada 3 meses.

Compatíveis com Advance, Elite, Essence

Agora os utilizadores da Advance também

podem desfrutar do desempenho das cabeças

da escova da série e! Compatível com as

pegas Elite, Essence, Advance e Xtreme.

Peso e dimensões

Peso da embalagem em blister com 1 cabeça

de escova: 0,05 kg

Dimensões da embalagem em blister com 1

cabeça de escova: 19,2 A x 5,9 L x 4,6 P cm

Especificações Técnicas

Tempo de funcionamento: Substitua em

intervalos de três meses

Design e acabamento

Material da cabeça da escova: PCTA, TPE,

com cerdas de nylon

Itens incluídos

Tampa de viagem higiénica: 1 unid.
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