
Компактни глави за

звукова четка за зъби

For Kids

  Опаковка – 50 бр.

Компактни размери

Поставяне с щракване

Почистване, подходящо за деца

 
HX6035/51

Почиства и защитава растящите усмивки
Почиства и защитава растящите усмивки на деца на възраст 3+

Главата за четки за зъби Sonicare For Kids е идеална за малките усти с растящи зъбки. Тя

работи ексклузивно с електрическата четка за зъби For Kids, като заедно осигуряват

безопасно и по-приятно изживяване, което децата намират за забавно и оформящо

навиците.

Дълбоко почистване

Конструкция на косъмчетата

Разработени за максимални звукови вибрации

Проектирани по ваша мярка

Напомнящи косъмчета

Работи с всички четки за зъби Philips Sonicare

Гумено покритие

Доказано подобрява здравето на устата

Част от по-добрата всекидневна грижа за устната хигиена



Компактни глави за звукова четка за зъби HX6035/51

Акценти Спецификации

Конструкция на косъмчетата

Профилна форма съвпада със зъбите на децата, а

меките косъмчета осигуряват нежно почистване на

зъбите.

Напомнящи косъмчета

На пръв поглед може да не е очевидно, но главите на

четката губят от твърдостта си и постепенно се

износват в продължение на месеци нормална

употреба. Нашите сини напомнящи косъмчета

избледняват и помагат на пациентите да разберат

кога е време за подмяна. За оптимални резултати

сменяйте главата на четка на всеки три месеца.

Гумено покритие

Осигурява допълнителна защита за растящи зъби и

по-безопасно и нежно почистване.

По-добра устна хигиена

Като всички автентични глави на четки с марката

Philips Sonicare, тази глава на четка е безопасна за

зъбите и венците. Всяка глава на четка е тествана за

качество за изключителна производителност и

издръжливост.

Дизайн за поставяне с щракване

Главите за четка Sonicare на Philips се поставят и

свалят с щракване на дръжката за здраво закрепване

и лесна поддръжка и почистване. Може да се закрепи

към всяка дръжка на четка за зъби Sonicare на Philips:

с изключение на PowerUp Battery и Essence.

Звукова технология

Главите на четката Sonicare на Philips са

изключително важни за нашата основна технология

на високочестотни и високоамплитудни движения на

четката, извършващи около 31 000 удара на четката в

минута. Това динамично действие на почистване

придвижва течността дълбоко между зъбите и по

линията на венците за цялостно, но в същото време

нежно почистване.

Включени в комплекта

Глави за четка: Компактна 50 Sonicare for Kids

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване

Подходяща за следните модели: за децата

Дизайн и покритие

Усещане на твърдост на косъмчетата: Обикновен

Цвят: Морско синьо

Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на

сините косъмчета

Размер:

Компактен

Материал на главата за четка: Без бисфенол-A

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба
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