
 

 

Philips Sonicare For Kids
Kompaktsed Sonic-
hambaharjapead

Kahene komplekt
Kompaktne suurus
Kinniklõpsatav
Lapsesõbralik puhastamine

HX6032/33
Tipptasemel puhastamine sekunditega.*
Puhastab ja kaitseb kasvavaid naeratusi vanuses 3+
Sonicare For Kids hambaharjapea sobib ideaalselt väikestele, kasvavate hammastega 

suudele. See töötab ainult koos For Kids elektrilise hambaharjaga, mis tagavad üheskoos 
ohutu ja meeldivama elamuse, mis on laste jaoks lõbus ja harjumust tekitav.

Mitmele käepidemele sobiv harjapea
• Sobib kõikidele Philips Sonicare’i kinniklõpsatavatele hambaharjadele

Suu tervishoiu paranemine on tõestatud
• Osa veelgi parematest suu tervishoiu harjumustest

Loodud optimaalse puhastamise jaoks
• Vanus 3+
• Tänu tipptasemel puhastamisele võetakse igast sekundist maksimum.
• Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia



 Vanus 3+

Philipsi Sonicare For Kids standardsel 
hambaharjapeal on reljeefne kuju, et sobida teie 
vähemalt 3-aastase lapse hammastega, ning pehmed 
harjased, et puhastamine oleks õrn. Samuti on 
hambaharjapea tagaosa kummist, et hambapesu oleks 
ohutum ja meeldivam. Saadaval ka suuremas 
standardsuuruses, lastele vanuses 7+.

Tipptasemel puhastamine sekunditega.*

Meie Sonic-tehnoloogia võimaldab teil saada 
maksimaalne tulemus selle lühikese ajaga, mil laps 
hambaid peseb. Lisaks kujunevad lapsel välja 
tervislikud harjumused ja ta omandab täiusliku 
hambapesutehnika.

Maksimaalne ultraheli liikumine

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia 
suunab vett hammaste vahele ning selle harjased 
aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades 
silmapaistva igapäevase puhtuse.

Külgeklõpsatav harjapeasüsteem

Philipsi Sonicare For Kidsi hambaharjapea on 
käepideme külge klõpsatav, et see püsiks selle küljes 
kindlalt ning et seda oleks lihtne pesta ja hooldada.

Parem suu tervishoid

Nagu kõigil ainulaadsetel Philips Sonicare'i 
hambaharjapeadel on ka selle hambaharjapea 
kasutamine hammastele ja igemetele õrn. Iga 
harjapea on läbinud kvaliteedikontrolli, et tagada 
ülihea tulemuse ja vastupidavuse.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värv: Aqua

Disain ja viimistlus
• Harjaste jäikus: Keskmine
• Meeldetuletusharjased: Sinine harjaste värv kulub
• Hambaharja peade materjal: BPA-vaba
• Suurus: Kompaktne

Ühilduvus
• Harjapeade süsteem: Kinniklõpsatav
• Sobivad järgmistele mudelitele: HealthyWhite+, 

Lastele

Kaasasolevad tarvikud
• Harjapead: 2 Sonicare for Kidsi kompaktset 

harjapead

Kvaliteet ja tulemuslikkus
• Varuosad: Iga kolme kuu tagant
• Testitud: et tagada optimaalne kasutamine

Kasu tervisele
• Katu eemaldamine: Aitab eemaldada hambakattu
•

* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
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