
 

 

Philips Sonicare For Kids
Kompaktne glave sonične 
zobne ščetke

2 v paketu
Kompaktna velikost
Pritrdljivo
Kid-Friendly Clean

HX6032
Vrhunsko čiščenje v nekaj sekundah.*
Čiščenje in zaščita nasmehov malčkov od 3. leta starosti
Glava zobne ščetke Sonicare For Kids je idealna za majhna usta z mladimi zobmi. 

Uporabljate jo lahko izključno z električno zobno ščetko For Kids. Skupaj zagotavljata 
varno in prijetno čiščenje na otrokom zabaven način, zato se ga lažje privadijo.

A brush head that fits multiple handles
• Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom

Dokazano izboljšuje zdravje ust
• Del rutine za boljšo nego ust

Designed to optimize performance
• Za otroke od 3. leta starosti
• Vrhunsko čiščenje izkoristi vsako sekundo
• Zasnovano za najučinkovitejše sonično gibanje



 Za otroke od 3. leta starosti

Standardna glava zobne ščetke Philips Sonicare For 
Kids ima oblikovan profil za otroke od 3. leta starosti 
in mehke ščetine za nežno čiščenje. Na hrbtnem delu 
glave ščetke je tudi gumijasta prevleka za varnejše in 
prijetnejše čiščenje. Na voljo je tudi v večji 
standardni velikosti za otroke od 7. leta starosti.

Vrhunsko čiščenje v nekaj sekundah

Z našo sonično tehnologijo lahko izkoristite čas, ki ga 
otrok posveti ščetkanju, ter mu pomagate razviti 
zdrave navade in izpopolniti ščetkanje.

Izboljšano sonično gibanje

Glave ščetke Philips Sonicare imajo našo osnovno 
tehnologijo za visokofrekvenčno in hitro gibanje 

ščetke z več 31.000 gibi na minuto. Naša vrhunska 
sonična tehnologija moč iz ročaja prenese do konice 
glave ščetke. Sonično gibanje omogoča dinamično in 
tekoče čiščenje med zobmi in ob dlesnih, kar vedno 
zagotavlja vrhunsko in nežno čiščenje.

Sistem s pritrdljivimi glavami ščetk

Glave ščetke Philips Sonicare For Kids enostavno 
pritrdite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo 
prilegajo ter jih lahko enostavno vzdržujete in čistite.

Boljša nega ust

Kot vse originalne glave ščetk Philips Sonicare je tudi 
ta glava ščetke povsem varna za zobe in dlesni. Vsaka 
glava ščetke je temeljito preizkušena in je izjemno 
zmogljiva in trpežna.
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Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: Modre in rdeče

Zasnova in izdelava
• Trdota ščetin: Srednja
• Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin
• Velikost: Kompaktno

Združljivost
• Sistem glave ščetke: Pritrdljivo
• Primerno za te modele: HealthyWhite+, Za otroke

Priloženi predmeti
• Glave ščetke: 2 kompaktni Sonicare for Kids

Kakovost in zmogljivost
• Zamenjava: Vsake 3 mesece
• Preizkušeno: za optimalno uporabo

Pozitivni vplivi na zdravje
• Odstranjevanje zobnih oblog: Pomaga 

odstranjevati zobne obloge
•

* kot običajna zobna ščetka
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