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GUM ACTIVITAL SONIC szczoteczka soniczna biała
 

Cena: 44,68 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo GUM

Opis produktu
 

GUM ActiVital SONIC - szczoteczka soniczna na baterie KOLOR BIAŁY

Szczoteczka soniczna GUM ActiVital SONIC wykonuje aż do 12000 ruchów sonicznych na minutę dzięki czemu skutecznie rozbija płytkę
nazębną i uporczywe osady. Dzięki ruchom sonicznym dokładnie oczyszcza zęby i przestrzenie między zębami również w miejscach
niedostępnych dla klasycznych manualnych szczoteczek do zębów. Dzięki regularnemu szczotkowaniu zębów szczoteczką GUM
ActiVital SONIC otrzymamy dużo większy komfort czystych zębów, zmniejszymy ryzyko wystąpienia próchnicy, przywrócimy zębom
naturalną biel oraz poprawimy stan naszych dziąseł.

Główka szczoteczki sonicznej GUM ActiVital SONIC dzięki jej optymalnemu kształtowi ułatwia dotarcie do wszystkich zębów i
przestrzeni miedzy zębowych zmniejszając przy tym ryzyko podrażnienia dziąseł i ścian policzków.

Ultracienkie włókna główki szczoteczki są o 50% skuteczniejsze w dotarciu do przestrzeni międzyzębowych oraz anatomicznych
kieszonek dziąsłowych w porównaniu z włosiem klasycznych szczoteczek.

Przestrzenie międzyzębowe oraz kieszenie dziąsłowe, to miejsca narażone na zaleganie płytki nazębnej, która jest głównym powodem
powstawania stanów zapalnych dziąseł oraz chorób przyzębia.

Zalety

  12 000 ruchów sonicznych na minutę co zapewnia dokładne oczyszczanie zębów, usuwanie zalegającej płytki nazębnej oraz
przebarwień,
  ultra cienkie włosie główki szczoteczki, dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe i anatomiczne kieszonki dziąsłowe zwiększając
efektywność czyszczenia i zdrowie dziąseł
  zmniejsza ryzyko pojawienie się próchnicy, chorób przyzębia i zapalenia dziąseł,
  wygodna dobrze wyprofilowana rączka i opływowa główka szczoteczki zwiększają komfort użytkowania,
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  zasilanie bateryjne (AAA) pozwala na korzystanie ze szczoteczki w każdych warunkach,
  etui ochronne na końcówkę wymienną pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki i jej przenoszenie.

Zestaw zawiera:

  szczoteczkę soniczną GUM ActiVita SONIC w kolorze białym
  końcówkę do szczoteczki
  etui ochronne na końcówkę
  baterię AAA,
  gwarancję 24 msc
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