
Standarta Sonic

zobu birstes uzgaļi

S Sensitive

 
Komplektā 2 gab.

Standarta izmērs

Uzspraužams

Jutīgiem zobiem un smaganām

 
HX6052/07

Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.
Nepārspējama tīrīšana jutīgiem zobiem un smaganām

Philips Sonicare S Sensitive zobu suka ir risinājums tiem, kas cieš no jutīgiem zobiem un smaganām. Jūsu zobiem

tiks nodrošināta efektīva tīrīšana, saudzējot jūsu smaganas.

Vienkāršs papildinājums mutes kopšanas ikdienas rituālam

Efektīva aplikuma likvidēšana katru dienu

Innovative technology

Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Novatorisks saru dizains saudzīgi notīra aplikumu

Designed to optimize performance

Uzspraužama konstrukcija ērtai birstes uzgaļu uzlikšanai

An unrivaled deep clean

Likvidē vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste



Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi HX6052/07

Izceltie produkti Specifikācijas

Atvadies no zobu aplikuma

Klīniski pierādīts, ka blīvi izvietotie augstas

kvalitātes sariņi likvidē vairāk aplikuma nekā

manuālā zobu suka

Maigi notīra aplikumu

Šis Philips Sonicare Sensitive zobu sukas

uzgalis ir aprīkots ar maigiem sariņiem, kas

nodrošina saudzīgu un efektīvu mutes dobuma

tīrīšanu. Īpašas formas sari pielāgojas jūsu

zobu formai, tos notīrot saudzīgā veidā.

Pieejams arī mazāks un kompaktāks izmērs

precīzai tīrīšanai.

Vienkārši uzspraužams

Jūsu Sensitive zobu sukas uzgalis ir perfekti

saderīgs ar jebkuru Philips Sonicare zobu sukas

rokturi, izņemot PowerUp Battery un

Essence. Tas ir viegli uzspraužams un

noņemams, nodrošinot vieglu nomaiņu un

zobu tīrīšanu.

Sari ar indikatoru

Pēc 3 mēnešu lietošanas, zobu suku uzgaļu

efektivitāte mazinās. Bet mēs jūs informēsim

par to pirms tas būs noticis. Jums tikai

jāpievērš uzmanība zilās krāsas maiņas

sariņiem — kad tie kļūs balti, zināsiet, ka ir

pienācis laiks veikt zobu sukas uzgaļa nomaiņu.

Philips Sonicare tehnoloģija

Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas

tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem

un tās birstes kustības atdala un notīra

aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Dizains un apdare

Saru stingrums: Mīksti

Krāsa: Balta

Sari ar indikatoru: Zila saru krāsa, kas paliek

blāva

Lielums: Standarta

Saderība

Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams

Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma

kontrole, 3 sērijas smaganu veselība,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean, Series 1100, 2100 sērija,

Series 3100, Prestige 9900,

DiamondClean 9000

Nav piemērots: Philips One

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 S Sensitive, standarta

Kvalitāte un sniegums

Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem

Pārbaudīts: optimālai lietošanai

Veselības ieguvumi

Nosēdumu noņemšana: Palīdz notīrīt

aplikumu
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