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Limpeza clássica
Cabeça para escova de dentes eléctrica Sonicare

As cabeças da escova para a escova de dentes eléctrica Sonicare e-Series são visivelmente inclinadas para um

melhor alcance dentro da boca, fornecendo uma limpeza completa todos os dias, enquanto massaja e

estimula as gengivas.

Fácil de manusear p/ se concentrar nas áreas difíceis de alcançar

A pega angular exclusiva ajuda-o a alcançar os dentes de trás

Concebida para optimizar o desempenho

Cerdas com aviso asseguram que obtém uma limpeza eficiente

Uma cabeça de escova que encaixa em várias pegas

Cabeça da escova aparafusável para as nossas pegas Sonicare originais
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Destaques Especificações

Cabeça da escova aparafusável

Cabeça da escova aparafusável compatível

com as nossas pegas Sonicare originais

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 escovam são menos eficazes. Substitua as

suas cabeças da escova a cada 3 meses.

Pega angular exclusiva

A pega angular exclusiva fina permite-lhe

manusear facilmente a cabeça da escova,

especialmente nas áreas difíceis de alcançar

para remover a placa bacteriana.

Fácil de utilizar

Compatível com estes modelos: Elite,

Essence, CleanCare, Xtreme, Advance

Especificações técnicas

Tempo de funcionamento: Para resultados

perfeitos, recomendamos a utilização de uma

nova cabeça de escova a cada três meses.

Substituição: As cerdas com aviso perdem a

cor quando é necessário proceder à sua

substituição.

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem de cabeças da

escova: 21,6 A x 9 L x 4,1 P cm

Peso da embalagem de cabeças da escova:

0,096 kg
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