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Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή
άνεση.
Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για τα ευαίσθητα δόντια και
ούλα
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare Sensitive είναι ιδανική αν αναζητάτε ανακούφιση
για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα που σας πονούν.
Μαλακό και αποτελεσματικό καθάρισμα
Αφαιρεί περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.
Σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός τριχών απομακρύνει μαλακά την πλάκα
Υπενθύμιση αντικατάστασης για βέλτιστο καθαρισμό
Σχεδιασμένες να μεγιστοποιούν την κίνηση sonic
Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή
Συμβάλλει στην καθημερινή φροντίδα της στοματικής υγιεινής
Κεφαλή οδοντόβουρτσας που ταιριάζει σε πολλές λαβές
Λειτουργεί με οποιαδήποτε κουμπωτή οδοντόβουρτσα Philips Sonicare

Μικρές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic
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Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Απομακρύνει μαλακά την πλάκα

Κουμπωτή κεφαλή οδοντόβουρτσας

Περιλαμβάνεται
Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 Sensitive, μικρό μέγεθος
Συμβατότητα
Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κουμπωτή
Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: Σειρά 2, έλεγχος
της πλάκας, Σειρά 3, υγεία των ούλων,
DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Αυτή η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare
διαθέτει εξαιρετικά μαλακές τρίχες για απαλό και
αποτελεσματικό καθαρισμό. Επίσης, διαθέτει ειδικό
προφίλ με μαξιλαράκι για απαλότερη εμπειρία
βουρτσίσματος. Διατίθεται και σε μικρότερο,
πρακτικό μέγεθος για καθαρισμό ακριβείας.

Αυτή η κεφαλή κουμπώνει και αποσπάται από τη
λαβή της οδοντόβουρτσας, για σταθερή εφαρμογή και
εύκολη συντήρηση και καθαρισμό. Ταιριάζει σε όλες
τις οδοντόβουρτσες Philips Sonicare εκτός από την
PowerUp Battery και την Essence.

Σχεδιασμός και φινίρισμα
Σκληρότητα οδοντόβουρτσας: Εξαιρετικά μαλακή
Χρώμα: Λευκό
Τρίχες υπενθύμισης: Τρίχες με μπλε χρώμα που
ξεθωριάζει
Μέγεθος: Compact

Καλύτερη στοματική υγιεινή
Αφαιρεί περισσότερη πλάκα

Καλύτερη στοματική υγιεινή
Αφαίρεση της πλάκας: Συμβάλλει στην αφαίρεση της
πλάκας
Ποιότητα και απόδοση
Αντικατάσταση: Κάθε 3 μήνες
Δοκιμασμένη: για βέλτιστη χρήση

Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι η κεφαλή
οδοντόβουρτσας Philips Sonicare Sensitive αφαιρεί πιο
αποτελεσματικά την πλάκα σε σύγκριση με τις
συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Όπως όλες οι αυθεντικές κεφαλές Philips Sonicare,
αυτή η κεφαλή είναι ασφαλής για τα δόντια και τα
ούλα. Κάθε κεφαλή υποβάλλεται σε ελέγχους
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση και η
ανθεκτικότητά της.

Μέγιστη κίνηση sonic

Τρίχες υπενθύμισης

Οι κεφαλές βουρτσίσματος Philips Sonicare αποτελούν
σημαντικό στοιχείο της βασικής τεχνολογίας μας,
καθώς δονούνται με υψηλή συχνότητα και μεγάλο
πλάτος κύματος κάνοντας περισσότερες από 31.000
παλινδρομήσεις ανά λεπτό. Η ασυναγώνιστη
τεχνολογία sonic μεταφέρει την ενέργεια από τη λαβή
μέχρι την κεφαλή. Η κίνηση sonic ωθεί με δύναμη το
υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και στη γραμμή των
ούλων, για τέλειο και απαλό καθαρισμό κάθε φορά.

Αν και μπορεί να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά,
οι κεφαλές χάνουν τη σκληρότητά τους και
φθείρονται σταδιακά μετά από μερικούς μήνες
κανονικής χρήσης. Αυτή η κεφαλή έχει μπλε τρίχες
που ξεθωριάζουν και γίνονται λευκές, ώστε να
γνωρίζετε πότε πρέπει να την αντικαταστήσετε.
Ιδανικά, η κεφαλή της οδοντόβουρτσας πρέπει να
αντικαθίσταται ανά τρεις μήνες.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ημερομηνία έκδοσης
2019‑07‑18
Έκδοση: 2.0.1

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα
ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

EAN: 08 71010 36339 76

www.philips.com

