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4 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśniecie

Do wrażliwych zębów i dziąseł

 
HX6054/07

Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy

komfort.

Doskonałe czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł

Główka szczoteczki Philips Sonicare S Sensitive to doskonały wybór dla osób o

wrażliwych zębach i dziąsłach, których czyszczenie powoduje ból. Twoje zęby

zostaną dokładnie wyczyszczone w sposób delikatny dla dziąseł.

Niespotykana skuteczność głębokiego oczyszczania

Usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Innowacyjna technologia

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Innowacyjny kształt włosia pomaga delikatnie usuwać płytkę nazębną

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Proste i skuteczne uzupełnienie higieny jamy ustnej

Najskuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej każdego dnia
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Zalety Dane techniczne

Zapomnij o płytce nazębnej

Badania kliniczne dowiodły, że gęsto ułożone

włosie wysokiej jakości usuwa więcej płytki

nazębnej niż zwykła szczoteczka

Delikatne usuwa płytkę nazębną

Główka szczoteczki Philips Sonicare ma

wyjątkowo miękkie włosie, które umożliwia

delikatne, a jednocześnie skuteczne

czyszczenie. Specjalny kształt włosia sprawia,

że dopasowuje się ono do zębów, aby

zapewnić łagodniejsze szczotkowanie. Produkt

dostępny jest także w mniejszym,

kompaktowym rozmiarze umożliwiającym

precyzyjne czyszczenie.

Łatwy montaż

Główka Sensitive pasuje do wszystkich

uchwytów szczoteczek Philips Sonicare z

wyjątkiem PowerUp Battery i Essence. Prosty

montaż ułatwia wymianę i czyszczenie.

Włókna Przypominające

Główki szczoteczki stają się mniej skuteczne

po 3 miesiącach użytkowania, ale będziesz o

tym wiedzieć, zanim tak się stanie. Wystarczy,

że będziesz monitorować niebieskie włosie,

które informuje o konieczności wymiany główki

na nową, gdy zmieni kolor na biały.

Technologia Philips Sonicare

Zaawansowana technologia soniczna Philips

Sonicare wtłacza wodę w szczeliny

międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną

pociągnięciami szczoteczki.

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Bardzo miękkie

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Elementy zestawu

Końcówka: 4 S Sensitive Standard

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać

płytkę nazębną
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