
Компактни глави за

звукова четка за зъби
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Компактни размери

Поставяне с щракване

За чувствителни зъби и венци

 
HX6082/07

Изключително чувствително почистване.

Изключително мек комфорт.

Превъзходно почистване за чувствителни зъби и венци

Главата за четка за зъби Philips Sonicare Sensitive е идеална за тези, които търсят облекчение

на болезнено чувствителните зъби и венци.

Внимателно, но ефективно почистване

Премахва повече плака от ръчна четка за зъби

Проектирани за постигане на оптимален резултат

Иновативният дизайн на косъмчетата нежно изчетква плаката

Напомнящите косъмчета гарантират най-ефективно почистване

Разработени за максимални звукови вибрации

Доказано подобрява здравето на устата

Част от по-добрата всекидневна грижа за устната хигиена

Глава, подходяща за различни дръжки

Работи с всички четки за зъби Philips Sonicare



Компактни глави за звукова четка за зъби HX6082/07

Акценти Спецификации

Леко изчетква плаката

Тази глава за четка за зъби Philips Sonicare има

изключително меки косъмчета за нежно, ефективно

почистване. Включва също специален профил на

обвивката, предпазващ зъбите, за по-нежно четкане.

Предлага се също в по-малък, компактен размер за

прецизно почистване.

Премахва повече плака

Клинично доказано е, че нашата глава за четка Philips

Sonicare Sensitive осигурява по-добро премахване на

плаката от обикновената четка за зъби.

Максимални звукови вибрации

Главите на четката Philips Sonicare са от жизнено

важно значение за нашата основна технология от

високочестотно и високоамплитудно движение на

четката, извършваща над 31 000 движения в минута.

Нашата несравнима звукова технология разгъва

пълната мощност от дръжката до върха на главата на

четката. Това звуково движение създава динамично

действие на течността, което я придвижва между

зъбите и по линията на венците за превъзходно, но в

същото време нежно почистване всеки път.

Система за поставяне на главата с щракване

Тази глава за четка се поставя и сваля с щракване на

дръжката за здраво закрепване и лесна поддръжка и

почистване. Тя може да се закрепи към всяка дръжка

на четка за зъби Philips Sonicare с изключение на

PowerUp Battery и Essence.

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.

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 ви помагат да разберете кога е време

за подмяна. За оптимални резултати сменяйте

вашата глава на четка на всеки три месеца.

Включени в комплекта

Глави за четка: 2 Sensitive компактни

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване

Подходяща за следните модели: 2 серия за

контрол на плаката, 3 серия за здраве на венците,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, за децата, HealthyWhite

Дизайн и покритие

Усещане на твърдост на косъмчетата:

Изключително меки

Цвят: Бяло

Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на

сините косъмчета

Размер: Компактен

Лечебен ефект

Отстраняване на плаката: Помага за отстраняване на

плаката

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба
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