
 

 

Philips Sonicare For Kids
Μικρές κεφαλές 
οδοντόβουρτσας Sonic

2 τεμαχίων
Συμπαγές μέγεθος
Κουμπωτή
Καθαρισμός φιλικός προς τα 
παιδιά

HX6032/33
Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού μέσα σε δευτερόλεπτα.*

Καθαρίζει και προστατεύει τα παιδικά χαμόγελα (για ηλικίες 3+)

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Sonicare For Kids είναι ιδανική για τα μικρά στοματάκια όπου τα 
δόντια μεγαλώνουν ακόμα. Λειτουργεί αποκλειστικά με την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα For Kids, 

προσφέροντας μια ασφαλή και πιο ευχάριστη εμπειρία που βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν 

σωστές συνήθειες.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας που ταιριάζει σε πολλές λαβές
• Λειτουργεί με οποιαδήποτε κουμπωτή οδοντόβουρτσα Philips Sonicare

Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή
• Συμβάλλει στην καθημερινή φροντίδα της στοματικής υγιεινής

Designed to optimize performance
• Ηλικία 3+
• Το άψογο καθάρισμα αξιοποιεί κάθε δευτερόλεπτο
• Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare



 Ηλικία 3+

Οι τυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Philips 
Sonicare for Kids διαθέτουν προφίλ ειδικά 
διαμορφωμένο ώστε να ταιριάζει στα παιδικά 
δοντάκια (από 3 ετών και άνω), καθώς και 
μαλακές τρίχες για μαλακό καθάρισμα. Το πίσω 
μέρος της κεφαλής διαθέτει καουτσούκ για πιο 
ασφαλή και ευχάριστη χρήση. Διατίθεται και σε 
μεγαλύτερο τυπικό μέγεθος για παιδιά ηλικίας 7+.

Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού 
μέσα σε δευτερόλεπτα

Η ισχύς των υπερήχων σάς επιτρέπει να 
αξιοποιείτε πλήρως τον περιορισμένο χρόνο που 
αφιερώνουν τα παιδιά στα δόντια τους. Βοηθήστε 
τα να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες και να 
τελειοποιήσουν το βούρτσισμα!

Μέγιστη κίνηση sonic

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare 
σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι 
κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την 
πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας 
εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Κουμπωτή κεφαλή οδοντόβουρτσας

Οι κεφαλές βουρτσίσματος της Philips Sonicare for 
Kids κουμπώνουν και ξεκουμπώνουν από τη λαβή 
της οδοντόβουρτσας, για ασφαλή εφαρμογή και 
εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.

Καλύτερη στοματική υγιεινή

Όπως όλες οι αυθεντικές κεφαλές Philips Sonicare, 
αυτή η κεφαλή είναι ασφαλής για τα δόντια και τα 
ούλα. Κάθε κεφαλή υποβάλλεται σε ελέγχους 
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση και 
η ανθεκτικότητά της.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: Νερό

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Σκληρότητα οδοντόβουρτσας: Μέτρια
• Υλικό κεφαλής βουρτσίσματος: Χωρίς BPA
• Τρίχες υπενθύμισης: Τρίχες με μπλε χρώμα που 
ξεθωριάζει

• Μέγεθος: Compact

Συμβατότητα
• Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κουμπωτή
• Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: HealthyWhite+, 
Για παιδιά

Περιλαμβάνεται
• Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 Sonicare for Kids 
μικρού μεγέθους

Ποιότητα και απόδοση
• Αντικατάσταση: Κάθε 3 μήνες
• Δοκιμασμένη: για βέλτιστη χρήση

Καλύτερη στοματική υγιεινή
• Αφαίρεση της πλάκας: Συμβάλλει στην αφαίρεση 
της πλάκας

•

* Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση 
με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
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