
 

 

Philips Sonicare For Kids
Стандартни глави за 
звукова четка за зъби

опаковка – 2 бр.
Стандартен размер
Поставяне с щракване
Почистване, подходящо за 
деца

HX6042/33
Превъзходно почистване за секунди.*
Почиства и защитава растящите усмивки на възраст от 7 г.
Главата за четки за зъби Sonicare For Kids е идеална за малките усти с растящи зъби. Тя работи 
ексклузивно с електрическата четка за зъби For Kids, като заедно осигуряват безопасно и по-

приятно изживяване, което децата намират за забавно и оформящо навиците.

A brush head that fits multiple handles
• Работи с всички четки за зъби Philips Sonicare

Proven to improve oral health
• Част от по-добрата всекидневна грижа за устната хигиена

Designed to optimize performance
• Възраст 7+
• Превъзходното почистване използва максимално всяка секунда
• Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Thorough clean feeling in your child's mouth
• До 75% по-ефективна от ръчна четка за зъби



 Възраст 7+

Стандартната глава за четка за зъби Philips 
Sonicare For Kids има контурен профил, 
подходящ за зъбите на детето ви на възраст от 7 
години и меки косъмчета за нежно почистване. 
Включва също гумен детайл от задната страна на 
главата за четка за по-безопасно и по-приятно 
почистване. Предлага се и в по-малък, компактен 
размер за деца на възраст от 4 години.

Гарантирано по-добри резултати от 
прегледите

Клинично доказано е, че главата за четка Philips 
Sonicare For Kids осигурява по-добро премахване 
на плаката от ръчната четка за зъби. Дайте добър 
старт на децата си с повече защита от кариес и 
по-приятни посещения при зъболекаря. 
Гарантирано по-добри резултати от прегледите 
или ви връщаме парите.

Превъзходно почистване за секунди

Звуковата мощност ви позволява изцяло да се 
възползвате от ограниченото количество време, 

което децата ви прекарват в четкане, докато 
изграждат здравословни навици и 
усъвършенстват техниката си на четкане.

Максимални звукови вибрации

Подобрената звукова технология на Philips 
Sonicare завихря вода между зъбите, а 
движенията на четката отстранява плаката за 
изключително ежедневно почистване.

Система за поставяне на главата с 
щракване

Главите за четки Philips Sonicare For Kids се 
поставят и свалят с щракване на дръжката на 
четката за надеждно прилягане и лесна 
поддръжка и почистване.

По-добра устна хигиена

Като всички автентични глави на четки с марката 
Philips Sonicare, тази глава на четка е безопасна за 
зъбите и венците. Всяка глава на четка е тествана 
за качество за изключителна производителност и 
издръжливост.
HX6042/33

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: Морско синьо

Дизайн и покритие
• Усещане на твърдост на косъмчетата: Средно
• Материал на главата за четка: Без бисфенол-A
• Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета 
на сините косъмчета

• Размер: Стандартна форма

Съвместимост
• Система на главата за четка: Поставяне с 
щракване

• Подходяща за следните модели: 
HealthyWhite+, за децата

Включени в комплекта
• Глави за четка: 2 Sonicare for Kids стандартна

Качество и производителност
• Резервни части: На всеки 3 месеца
• Тествана: за оптимална употреба

Лечебен ефект
• Отстраняване на плаката: Премахва до 75% 
повече плака*

•

* от обикновена четка за зъби
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