
Compacte sonische

opzetborstels

For Kids

 
50 stuks

Compact formaat

Opklikbaar

Kindvriendelijke reiniging

 
HX6035/51

Reinigt en beschermt de groeiende tanden van kinderen

Reinigt en beschermt de tanden van groeiende kinderen (3 jaar en ouder)

De Sonicare For Kids-opzetborstel is perfect voor kleine mondjes en groeiende tandjes. Hij is exclusief bestemd

voor de For Kids elektrische tandenborstel en samen zorgen ze voor een veilige en aangenamere poetservaring

die kinderen leuk vinden en waar ze makkelijk een gewoonte van maken.

Proven to improve oral health

Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

Designed around you

Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

Rubberen beschermlaag

Provides a superior clean

Borstelhaarontwerp

Ontworpen voor maximale sonische beweging



Compacte sonische opzetborstels HX6035/51

Kenmerken Specificaties

Borstelhaarontwerp

Het speciaal gevormde profiel is geschikt voor

kindertanden en de zachte borstelharen

zorgen voor een zachte reiniging.

Rubberen beschermlaag

Biedt extra bescherming voor groeiende

tanden en veiliger en zachter poetsen.

Betere mondverzorging

Net als alle authentieke Philips Sonicare-

opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor

tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is

getest op kwaliteit voor uitzonderlijke

prestaties en duurzaamheid.

Opzetbaar ontwerp

U klikt Philips Sonicare-opzetborstel op het

handvat, zodat hij stevig vastzit. Hij is er ook

eenvoudig af te halen voor onderhoud en

reiniging. De opzetborstel is geschikt voor

alle Philips Sonicare-

tandenborstelhandvatten behalve PowerUp

Battery en Essence.

Sonische technologie

Philips Sonicare-opzetborstels zijn een

belangrijk onderdeel van onze

kerntechnologie met 31.000

poetsbewegingen met een hoge frequentie

en amplitude per minuut. Deze dynamische

poetsbeweging stuwt vloeistof diep tussen de

tanden en langs de tandvleesrand voor een

grondige maar zachte reiniging.

Ontwerp en afwerking

Kleur: Aqua

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Medium

Memo-borstelharen: Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

Materiaal van de opzetborstel: Bevat geen

BPA

Formaat: Compact

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: For Kids

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 50 Sonicare for Kids-

compactborstel

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik
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