
Cabeças normais para
escova de dentes sónica

S Sensitive

 
Embalagem de 2

Tamanho padrão

De encaixe

Para dentes e gengivas sensíveis

 
HX6052/07

Limpeza ultra sensível. Conforto ultra suave.
Limpeza superior para dentes e gengivas sensíveis

A cabeça de escova Philips Sonicare S Sensitive é ideal para quem procura aliviar a dor de dentes e gengivas

sensíveis. Obterá uma limpeza eficaz que não afeta as suas gengivas.

Uma adição simples à sua rotina de cuidado oral

Consiga a mais eficaz remoção da placa dentária, todos os dias

Innovative technology

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

O design inovador das cerdas elimina suavemente a placa bacteriana

Designed to optimize performance

Design de encaixe para colocação simples da cabeça da escova

An unrivaled deep clean

Elimina mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual



Cabeças normais para escova de dentes sónica HX6052/07

Destaques Especificações

Diga adeus à placa bacteriana

Está clinicamente comprovado que as cerdas

de alta qualidade densamente agrupadas

removem mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual.

Elimina suavemente a placa bacteriana

A cabeça de escova de dentes sensível Philips

Sonicare possui cerdas ultra macias para uma

limpeza suave e eficaz. As cerdas com

contornos adaptam-se à forma dos seus

dentes proporcionando uma experiência de

escovagem ultra sensível. Também disponível

num tamanho mais pequeno para uma

limpeza de precisão.

Fácil de encaixar

A cabeça da escova Sensitive adapta-se na

perfeição à pega da escova de dentes Philips

Sonicare, exceto nos modelos PowerUp

Battery e Essence. Basta encaixar e

desencaixar para uma substituição e limpeza

fáceis.

Cerdas com aviso

As cabeças de escova tornam-se menos

eficazes após 3 meses de utilização, mas

vamos lembrá-lo disso com antecedência.

Basta prestar atenção às cerdas de

substituição azuis; quando estas ficarem

brancas, saberá que chegou o momento de

colocar uma cabeça de escova nova.

Tecnologia Philips Sonicare

A tecnologia sónica avançada da Philips

Sonicare aplica impulsos de água entre os

dentes e as passagens da escova rompem e

eliminam a placa bacteriana para uma

excelente limpeza diária.

Design e acabamento

Sensação de rigidez das cerdas: Suaves

Cor: Branco

Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas

desvanece

Tamanho: standard

Compatibilidade

Sistema da cabeça da escova: De encaixe

Compatível com estes modelos: Série 2,

defesa da placa dentária, Série 3 para saúde

das gengivas, DiamondClean, DiamondClean

Smart, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum conectada,

FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, ProtectiveClean, Série 1100,

Série 2100, Série 3100, Prestige 9900,

DiamondClean 9000

Não adequado para: Philips One

Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 S Sensitive padrão

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testado: para a melhor utilização

Benefícios para a saúde

Remoção da placa dentária: Ajuda a remover

a placa bacteriana
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