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BRUSH-BABY szczoteczka soniczna dla dzieci 3-6
 

Cena: 88,30 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo BRUSH BABY

Opis produktu
 

Brush-Baby KIDz Sonic szczoteczka soniczna dla dzieci 3-6 (różowa)

Brush-Baby KIDz Sonic to wyjątkowa szczoteczka soniczna dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, która ma zastąpić wersję dla najmłodszych.
Wiek przedszkolny to okres kiedy powinniśmy szczególnie zadbać o zdrowie jamy ustnej naszych dzieci. Młode zęby są bardzo narażone
na atak bakterii wywołujących próchnicę oraz zapalenie dziąseł. Należy pamiętać, że mleczne zęby wymagają tyle samo dbałości, co
zęby stałe.

Szczoteczkę KIDz Sonic stworzono specjalnie aby pomóc rodzicom w utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej swoich dzieci i
wykształcić u najmłodszych prawidłowe nawyki szczotkowania zębów oraz pielęgnacji dziąseł. Miękkie włosie oraz delikatne drgania
niewielkiej głowicy pozwalają na bezpieczne i bardzo dokładne czyszczenie powierzchni zębów. Szczoteczka KIDz Sonic wyposażona
została w 2 minutowy timer, który co 30 sekund sygnalizuje konieczność zmiany ćwiartki łuku zębowego i tym samym od najmłodszych
lat przyzwyczaja do właściwego czasu szczotkowania.

Główne cechy szczoteczki sonicznej Brush-Baby KIDz Sonic 3-6:

  delikatne włosie Du Pont o zróżnicowanej długości pozwala skuteczniej zredukować płytkę nazębną
  technologia soniczna - dzięki ruchom wibracyjnym włosie szczoteczki jest wprawiane w ruch przez co płytka nazębna jest dużo lepiej
usuwana w stosunku do szczoteczki manualnej
  18.000 delikatnych drgań na minutę
  2 minutowy timer z 30 sekundowym interwałem, wzbogaconym o efekty świetlne.
  główka szczoteczki dopasowana wielkością do wieku dziecka, pozwalająca na swobodną manipulację w jamie ustnej
  wygodny uchwyt
  automatyczne wyłączenie szczoteczki po 2 minutach
  3 wymienne końcówki
  lekka rękojeść
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Szczoteczka przeznaczona do stosowania wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

Zawartość zestawu:

  1x rękojeść KIDz Sonic 3-6
  3x wymienna końcówka czyszcząca
  1x bateria AAA
  instrukcja w języku polskim i angielskim
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