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Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
Tipptasemel puhastamine tundlikele hammastele ja igemetele

Philips Sonicare S Sensitive'i hambaharjapea sobib ideaalselt neile, kes otsivad leevendust valusalt tundlikele

hammastele ja igemetele. Tõhus puhastuslahendus, mis on õrn igemete vastu.

Lihtne täiendus igapäevasele suuhooldusele

Tõhus katueemaldus iga päev

Uuenduslik tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Uuenduslikud harjased eemaldavad õrnalt hambakatu

Loodud optimaalse puhastamise jaoks

Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne

Võrratu põhjalik puhtus

Eemaldab rohkem hambakattu kui käsi-hambahari



Tavalised Sonic-hambaharja pead HX6052/07

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Jätke hambakatuga hüvasti

On kliiniliselt tõestatud, et tihedalt paiknevad

kvaliteetsed harjased eemaldavad rohkem

kattu kui tavaline hambahari.

Eemaldab õrnalt hambakatu

Philips Sonicare Sensitive’i harjapeal on

ülipehmed harjased õrnaks, ent tõhusaks

puhastamiseks. Kontuursed harjased jälgivad

eriti õrnaks puhastamiseks hammaste kuju.

Saadaval ka väiksemas ja kompaktsemas

suuruses eriti täpseks puhastamiseks.

Lihtne külge klõpsata

Sensitive harjapea sobib ideaalselt mis tahes

Philips Sonicare’i hambaharja käepidemega

kasutamiseks, eranditeks on PowerUp Battery

ja Essence. Lihtsaks vahetamiseks ja

puhastamiseks hõlpsasti külgeklõpsatav ja

eemaldatav.

Meeldetuletusharjased

Pärast kolmekuust kasutamist harjapeade

tõhusus langeb, kuid tuletame teile seda enne

meelde. Lihtsalt jälgige siniseid vahetatavaid

harjaseid – kui need muutuvad valgeks, siis

teate, et on aeg uus harjapea kasutusele võtta.

Philips Sonicare'i tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

suunab vett hammaste vahele ning selle

harjased aitavad lõhustada ja eemaldada

hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase

puhtuse.

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Harjaste jäikus: Pehme

Meeldetuletusharjased: Sinine harjaste värv

kulub

Suurus: Tavaline

Ühilduvus

Harjapeade süsteem: Kinniklõpsatav

Sobivad järgmistele mudelitele: 2. seeria:

katueemaldus, 3. seeria: igemete tervis,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+,

Lastele, HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean, Series 1100, 2100 seeria,

Series 3100, Prestige 9900, DiamondClean

9000

Ei sobi järgmistele: Philips One

Kaasasolevad tarvikud

Harjapead: 2 S Sensitive'i standardset

Kvaliteet ja tulemuslikkus

Varuosad: Iga kolme kuu tagant

Testitud: et tagada optimaalne kasutamine

Kasu tervisele

Katu eemaldamine: Aitab eemaldada

hambakattu
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