
Kompakte soniske
tandbørstehoveder

For Kids

 
2-pak

Kompakt størrelse

Klik på

Børnevenlig tandbørstning

 

HX6032/33

Optimal tandbørstning på få sekunder.*
Børster og beskytter det voksende smil hos børn i alderen 3 år

og derover

Sonicare For Kids-tandbørstehovedet er perfekt til små munde med voksende

tænder. Det er skræddersyet til brug i den elektriske For Kids-tandbørste, og de

giver tilsammen en sikker og mere behagelig oplevelse, som børnene synes er

sjov og vanedannende.

Designet til at optimere ydeevnen

Aldersgruppen 3 år og derover

Optimal tandbørstning forbedrer hvert sekund

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

En del af en bedre mundhygiejne

Et børstehoved, der passer til flere forskellige håndtag

Fungerer med alle klik på-tandbørster fra Philips Sonicare



Kompakte soniske tandbørstehoveder HX6032/33

Vigtigste nyheder Specifikationer

Aldersgruppen 3 år og derover

Philips Sonicare For Kids-

standardtandbørstehovedet har en kurvet profil,

der passer til et barns tænder i aldersgruppen

3 år og derover, og bløde børstehår, der giver

en skånsom oplevelse med tandbørstningen.

Det har også en gummistøbning på bagsiden

af børstehovedet, der giver en sikrere og mere

behagelig tandbørstning. Fås også i en større

standardstørrelse til børn i alderen 7 år og

derover.

Optimal tandbørstning på få sekunder

Vores soniske effekt giver dig mulighed for at få

fuldt udbytte af den begrænsede periode, dine

børn bruger på at børste deres tænder, idet de

opbygger sunde tandbørstningsvaner og

perfektionerer deres tandbørstningsteknik.

Maksimeret sonisk bevægelsesmønster

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

sender vand ind mellem tænderne, og dens

børstebevægelser opløser plak og fjerner det,

så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Klik på-system til børstehoveder

Philips Sonicare For Kids børstehovedet klikkes

nemt på og af børstehåndtaget og giver en

sikker pasform, der letter vedligeholdelsen og

rengøringen.

Bedre mundpleje

Som alle autentiske Philips Sonicare-

mærkevarebørstehoveder er dette børstehoved

sikkert at bruge på tænder og tandkød. Hvert

børstehoved er kvalitetstestet, så det opnår en

enestående ydeevne og holdbarhed.

Medfølgende dele

Børstehoveder: 2 Sonicare For Kids kompakt

Kompatibilitet

Børstehovedsystem: Klik på

Velegnet til disse modeller: HealthyWhite+,

for Kids

Design og finish

Fornemmelsen af børsternes stivhed: Mellem

Farve: Aqua

Børsteindikator: Den blå børstefarve

forsvinder

Størrelse: Kompakt

Materiale: børstehoved: BPA-fri

Sundhedsmæssige fordele

Fjernelse af plak: Hjælper med at fjerne plak

Kvalitet og ydeevne

Udskiftning: Hver 3. måned

Testet: med henblik på optimal brug

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel

tandbørste
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