
Kompakta soniska
tandborsthuvuden

For Kids

 
2-pack

Kompakt format

Klickfäste

Barnvänlig rengöring

 

HX6032/33

Överlägsen rengöring på några sekunder.*
Rengör och skyddar växande leenden från 3 år och uppåt

Sonicare For Kids-tandborshuvudet är perfekt för små munnar med växande

tänder. Den fungerar exklusivt med For Kids-eltandborsten som tillsammans ger

en säker och mer behaglig upplevelse som barn tycker är kul och som ger goda

vanor.

Utformad för optimalt resultat

Ålder från 3 år

Överlägsen rengöring som maximerar varje sekund

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Ger bevisat bättre munhälsa

Del av en bättre rutin för munhälsa

Ett borsthuvud som passar på flera handtag

Fungerar med alla Philips Sonicare-tandborstar



Kompakta soniska tandborsthuvuden HX6032/33

Funktioner Specifikationer

Ålder från 3 år

Standardtandborsthuvudet Philips Sonicare For

Kids har en konturformad profil som passar

tänder på barn från 3 års ålder och mjuka

borststrån som rengör skonsamt. Baksidan av

borsthuvudet är klätt i gummi som ger en

säkrare och behagligare rengöring. Finns även i

en större standardstorlek för barn från 7 år.

Överlägsen rengöring på några sekunder

Med den soniska serien får du ut mesta

möjliga av den begränsade tid barnen borstar.

De bygger samtidigt hälsosamma vanor och

finslipar sin borstningsteknik.

Maximerade soniska rörelser

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

sprutar vatten mellan tänderna, och dess

borsttag bryter upp plack och sveper bort den

för en mycket effektiv daglig borstning.

Borsthuvudsystem med klickfäste

Borsthuvudet Philips Sonicare For Kids klickas

på och av borsthandtaget. Det ger en säker

passform och gör det enkelt att underhålla och

rengöra.

Bättre munhälsa

Precis som alla Philips Sonicare-borsthuvuden

är det här borsthuvudet säkert för tänderna och

tandköttet. Varje borsthuvud har kvalitetstestats

för exceptionell prestanda och hållbarhet.

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 2 Sonicare For Kids, kompakt

Kompatibilitet

Borsthuvudsystem: Klickfäste

Lämpligt för dessa modeller: HealthyWhite+,

for Kids

Design och finish

Borsthårdhet: Medium

Färg: Aqua

Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks

Storlek: Kompakt

Material, borsthuvud: BPA-fri

Hälsofördelar

Plackborttagning: Avlägsnar plack

Kvalitet och prestanda

Byte: Var tredje månad

Testad: för optimal användning

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar
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