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Ataşare printr-un clic

Curăţare plăcută pentru copii
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Curăţare superioară în câteva secunde.*
Curăţă şi protejează zâmbetele în creştere ale copiilor de peste 7 ani

Capul de periuţă de dinţi Sonicare For Kids este perfect pentru gurile mici cu dinţi în creştere. Funcţionează

exclusiv cu periuţa de dinţi electrică For Kids şi împreună oferă o experienţă sigură şi mai plăcută, pe care copii o

găsesc amuzantă şi care le creează obiceiuri sănătoase.

Un cap de periere adecvat pentru mai multe periuţe
Funcţionează cu orice periuţă de dinţi cu ataşare printr-un clic Philips Sonicare

Proven to improve oral health
Parte a unei rutine pentru o sănătate orală mai bună

Concepută pentru a optimiza performanţa
Vârsta 7+

Calitatea superioară a curăţării face ca fiecare secundă să fie mai importantă

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Senzaţie de curăţare temeinică
Cu până la 75% mai eficient decât o periuţă de dinţi manuală
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Repere
Vârsta 7+

Capul de periere standard Philips Sonicare for

Kids are un profil conturat astfel încât să se

potrivească dinţilor copilului tău cu vârsta de

peste 7 ani şi peri moi care asigură o

experienţă de periaj delicată. De asemenea,

este prevăzut cu o perniţă de cauciuc pe

spatele capului de periere, pentru o curăţare

mai sigură şi mai plăcută. Disponibil şi într-o

variantă compactă mai mică pentru copii cu

vârsta de peste 4 ani.

Rezultate mai bune la controlul stomatologic
periodic

Conform datelor demonstrate clinic, capul de

periere Philips Sonicare for Kids asigură

îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene,

comparativ cu o periuţă de dinţi manuală.

Ajută-ţi copiii să aibă o protecţie mai bună

împotriva cariilor dentare şi vizite mai plăcute

la dentist. Rezultate mai bune la controlul

stomatologic periodic.

Curăţare superioară în câteva secunde

Puterea sonică a periuţelor noastre de dinţi îţi

permite să valorifici la maxim timpul limitat pe

care îl acordă copiii perierii dinţilor, ajutându-i

să deprindă obiceiuri sănătoase şi să îşi

perfecţioneze tehnica de periaj.

Mişcare sonică maximizată

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare

mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale

de periere desprind şi îndepărtează placa

bacteriană pentru o curăţare zilnică

excepţională.

Sistem de periere cu ataşarea capului de
periere printr-un clic

Capetele de periere Philips Sonicare for Kids

se ataşează şi se detaşează de mânerul

periuţei printr-un clic, pentru prindere sigură şi

întreţinere şi curăţare uşoare.

Sănătate orală mai bună

Ca toate capetele de periere Philips Sonicare

originale, acest cap de periere este sigur

pentru dinţi şi gingii. Calitatea fiecărui cap de

periere a fost testată pentru o performanţă şi

durabilitate excepţionale.
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Specificaţii
Design şi finisaj
Culoare: Aqua

Design şi finisaj
Rigiditatea perilor: Medie

Materialul capului de periuţă: Fără BPA

Peri cu rol de reamintire: Culoarea perilor

albaştri se estompează

Dimensiune: Standard

Compatibilitate
Sistem capete de periere: Ataşare printr-un

clic

Adecvat pentru aceste modele:

HealthyWhite+, pentru copii

Articole incluse
Capete de periere: 2 Sonicare for Kids

standard

Calitate şi performanţă
Înlocuire: La fiecare 3 luni

Testat: pentru utilizare optimă

Beneficii pentru sănătate
Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină cu

până la 75 % mai multă placă bacteriană*

 

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală
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