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SEYSSO Carbon White Biała Szczoteczka Soniczna
 

Cena: 229,90 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo SEYSSO

Opis produktu
 

SEYSSO Carbon Basic White Szczoteczka Soniczna

Podstawowa szczoteczka soniczna wykorzystująca wszystkie zalety technologii sonicznej.

INNOWACYJNA PRĘDKOŚĆ

Szczoteczkę SEYSSO Basic White wyróżnia wyjątkowa prędkość – nawet do 82 000 drgań sonicznych na minutę w programie Clean!
Dzięki temu szczoteczka lepiej usuwa z zębów płytkę nazębną i przebarwienia powstałe po wypiciu kawy, herbaty czy po paleniu tytoniu.

3 PROGRAMY PRACY

Trzy programy pracy pozwalają na dostosowanie szczoteczki do Twoich indywidualnych potrzeb. Szczoteczka może poruszać się w
dwóch prędkościach wykonując 62 000 lub 82 000 drgań sonicznych na minutę.

Clean (82 000) program do codziennej higieny jamy ustnej. Szczoteczka wykonuje 82 tysiące drgań zapewniając dokładne oczyszczenie
zębów i dziąseł.

Soft (62 000) program delikatny, przeznaczony między innymi dla osób z zapaleniem dziąseł, nadwrażliwością zębów lub innymi
wskazaniami stomatologa. Stosowany razem z Końcówkami Wymiennymi SEYSSO Carbon Antibacterial jest odpowiedni dla dzieci
powyżej czwartego roku życia.

Massage (62 000) program zapewniający delikatne czyszczenie zębów i masaż dziąseł. Szczoteczka pulsuje wykonując do 62 tysięcy
drgań.

DYNAMIC CLEANING TECHNOLOGY (DCT) – Technologia Dynamicznego Oczyszczania
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Wyjątkowo szybkie ruchy wymiatające włókien szczoteczki sonicznej wywołują efekt kawitacji. Dzięki niemu powstają tysiące
mikrobąbelków, które dystrybuują składniki pasty oraz tlen nawet w trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe.

LITOWO-JONOWY AKUMULATOR

Czas działania szczoteczki to aż 6 tygodni, przy użytkowaniu dwa razy dziennie, przez 2 minuty. Niezwykle wydajny akumulator pozwala
na wyróżnienie SEYSSO Basic White jako jednej z najdłużej działających wśród szczoteczek sonicznych.

AUTOMATYCZNY TIMER

Szczoteczka została wyposażona w automatyczny timer, który pomaga w przestrzeganiu zalecanego przez stomatologów czasu mycia
zębów.

Zestaw SEYSSO Carbon Basic WHITE zawiera:

jedna czarna rękojeść SEYSSO CARBON BASIC

jedna końcówka wymienna SEYSSO CARBON DAILY

jedna stacja ładująca z miejscem na dwie końcówki

instrukcję obsługi w języku polskim
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