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Szczoteczka do zębów
TB-5207 soniczna wyszywana
Cena

19,99 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

001385

Kod producenta

TB-5207

Kod EAN

5901619828632

Opis produktu
Soniczna szczoteczka do zębów

ponad 22 000 ruchów oscylacyjnych na minutę
smukła rączka zapewnia komfort podczas używania
kompaktowy rozmiar etui
wygodne przechowywanie i transport
technologia soniczna skutecznie zmniejsza ilości płytki bakteryjnej, kamienia nazębnego i osadu

Czym różni się szczoteczka soniczna od elektrycznej?
Główka szczoteczki wprawiona w pulsacyjny ruch emituje ultradźwięki, które rozbijają płytkę nazębną oraz usuwają bakterie.
Szczoteczka ta wykonuje 22000 obr./min., a nie tylko 4800, jak szczoteczka elektryczna
Tego rodzaju szczotki są jeszcze delikatniejsze i skuteczniejsze, aniżeli zwykłe szczoteczki elektryczne.
Czyszczenie uzębienia odbywa się bowiem nie tyle przez mechaniczne ścieranie osadu, lecz przede wszystkim przez
niesłyszalne dla ludzkiego ucha dźwięki o wysokiej częstotliwości.
Idealne rozwiązanie dla osób z wrażliwymi dziąsłami.
Szczoteczka prezentuje się dość solidnie, a przy tym elegancko. Bardzo dobrze myje się nią zęby.
Jest delikatna, a zarazem niesamowicie dokładna.
Szczoteczka wykonuje oscylacyjne ruchy, co świetnie sprawdza się między zębami.
Szczoteczka soniczna emituje 22 000 drgań na minutę, dzięki którym usuwa płytkę nazębną skuteczniej niż zwykłe
szczoteczki.
Szczoteczka ze względu na swoje niewielkie rozmiary idealnie nadaje się do stosowania w podróży.
Bez najmniejszego problemu zmieści się w każdej torebce.
Wyróżnia się unikalnym wyglądem i kolorami obudowy, dzięki którym jej stosowanie staje się prawdziwą przyjemnością.
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Dostępnych jest 6 różnych wzorów, z których każdy wybierze coś dla siebie.
Szczoteczka jest zasilana za pomocą zwykłej baterii AAA, dzięki czemu można jej używać w każdym miejscu i czasie.
Zachowanie odpowiedniej higieny zapewnia stale biały uśmiech oraz świeży oddech, co pozytywnie wpływa na nasze
samopoczucie oraz komfort życia.

Zalety szczoteczki sonicznej
Bardzo dokładnie czyści powierzchnie zębów i dziąseł – szczoteczka emituje 22 tys. ruchów na minutę dzięki czemu
idealnie czyści wszystkie, nawet najtrudniej dostępne, przestrzenie jamy ustnej
Unikalne wzory i kolory gwarantują niepowtarzalność i oryginalność – 6 dostępnych wzorów!
Elegancki design – dzięki eleganckiemu wyglądowi szczoteczka jest idealnym dodatkiem do każdej damskiej torebki
Niewielki rozmiar pozwala zmieścić szczoteczkę nawet w najmniejszej torebce – idealna do stosowania w podróży czy
poza domem
Prosta w obsłudze – wszystkie operacje wykonujemy za pomocą jednego przycisku
Ładowanie bateryjne zapewnia nieograniczone użytkowanie – po wyczerpaniu baterii wystarczy, że wymienisz ją na
nową

Zasilanie:
Typ:
Ilość drgań:
Wodoodporna
Materiał

Szczoteczka
Bateria AAA
1 końcówka
Etui
Instrukcja obsługi
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Bateryjne( bateria AAA)
Soniczna
22 000 ruchów oscylacyjnych/min
Tak
ABS, TPE oraz nylon

