Стандартні насадки для
звукової зубної щітки
For Kids
2 шт. в упаковці
Стандартний розмір
Знімні
Чищення, що підходить для дітей
HX6042/33

Чудове чищення за лічені секунди.*
Чистить і захищає усмішки дітей віком від 7 років
Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із
зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним
живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і
допомагає виробити звичку.
Відчуття ретельної чистоти у роті дитини
До 75% ефективніша, ніж звичайна зубна щітка
Створена для оптимальної ефективності
Вік: 7+
Чудове чищення з кожною секундою
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
Покращення стану ротової порожнини підтверджено
Складова кращого догляду за ротовою порожниною
Насадка для щітки, що підходить кільком ручкам щітки
Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX6042/33

Основні особливості

Специфікації

Вік: 7+

Елементи в комплекті
Насадки для щітки: 2 стандартні Sonicare for Kids

Максимальні звукові коливання

Сумісність
Система насадок для щітки: Знімні
Підходять для цих моделей: HealthyWhite+, for
Kids

Стандартна насадка для зубної щітки Philips Sonicare
For Kids повторює форму зубів дитини віком від
7 років і має м’які щетинки для лагідного чищення. На
задній частині насадки для щітки знаходиться гумова
накладка для більш безпечного, приємного чищення.
Також доступний менший, компактний розмір для
дітей віком від 4 років.

Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують
наліт та усувають його для виняткового щоденного
чищення.
Знімна система насадки для щітки

Конструкція та покриття
Жорсткість щетинок: Середній
Колір: Блакитний
Розмір: Стандартний
Матеріал насадки для щітки: Не містить BPA
Переваги для здоров’я
Видалення нальоту: Усуває до 75% більше нальоту*
Якість та функціональність
Заміна: Кожні 3 місяці
Перевірено: для оптимального використання

Кращий результат гарантовано

Насадки для щітки Philips Sonicare For Kids можна
встановлювати на ручку щітки і знімати для надійної
фіксації та легкого догляду й чищення.
Клінічно доведено, що насадка для щітки Philips
Sonicare For Kids забезпечує чудове усунення нальоту
в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Подбайте
про кращий захист зубів дитини від псування, і
відвідування стоматолога стане приємнішим. Кращий
результат гарантовано – або ми повернемо гроші.

Кращий догляд за ротовою порожниною

Чудове чищення за лічені секунди

Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare,
ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен.
Перевірено якість кожної насадки для щітки для
виняткової роботи та надійності.

Наша звукова сила забезпечує максимальну
ефективність за короткий проміжок часу, протягом
якого дитина чистить зуби. Вона допомагає виробити
здорові звички та вдосконалити техніку чищення
зубів.
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Екологотип Philips
Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити
витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого
газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення,
орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи
кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності
Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі
речовини, вага, утилізація і переробка та тривала
надійність.

* у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

