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VIOLIFE SLIMSONIC szczoteczka soniczna Shine
 

Cena: 44,91 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo VIOLIFE

Opis produktu
 

VIOLIFE SLIMSONIC Shine

Stylowa i elegancka szczoteczka soniczna w wygodnym etui

Zestaw zawiera: 1x szczoteczka w etuii, 2x końcówka, bateria AAA

Poznajcie szczoteczkę SLIMSONIC 22 000 drgań na minutę w połączeniu z szerokim wyborem kolorów i wzorów sprawi, że będziecie
wyglądali modnie i czuli się fantastycznie za każdym razem gdy sięgniecie po szczoteczkę SLIMSONIC.

Etui w stylu mascara pozwala łatwo znaleźć szczoteczkę w torebce, plecaku czy kieszeni i zadbać o zęby kiedykolwiek i gdziekolwiek
jesteś.

Zawsze z Tobą - idealna do biura, w podróży czy na siłownię.

Dodatkowa końcówka + bateria AAA w zestawie!

Szczoteczka soniczna SLIMSONIC emituje 22 000 drgań na minutę, dzięki którym usuwa płytkę nazębną znajdującą się na powierzchni
zębów.

Szczoteczka SLIMSONIC ze względu na swoje niewielkie rozmiary idealnie nadaje się do stosowania w podróży.

Bez najmniejszego problemu zmieści się w każdej damskiej torebce lub kosmetyczce. Wyróżnia się unikalnym wyglądem i kolorami
obudowy, dzięki którym jej stosowanie staje się prawdziwą przyjemnością. Dostępnych jest ponad 10 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.
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Zachowanie odpowiedniej higieny zapewnia stale biały uśmiech oraz świeży oddech, co pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie
oraz komfort życia.

Zalety szczoteczki Violife Slim Sonic:

  Bardzo dokładnie czyści powierzchnie zębów i dziąseł – szczoteczka SLIMSONIC 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 – ponad 10 dostępnych wzorów!
  Elegancki design – dzięki eleganckiemu wyglądowi szczoteczka SLIMSONIC jest idealnym dodatkiem do każdej damskiej torebki
  Niewielki rozmiar pozwala zmieścić szczoteczkę SLIMSONIC nawet w najmniejszej torebce – idealna do stosowania w podróży czy
poza domem
  Prosta w obsłudze – wszystkie operacje wykonujemy za pomocą jednego przycisku
  Ekonomiczna eksploatacja – atrakcyjne ceny końcówek wymiennych
  Ładowanie bateryjne zapewnia nieograniczone użytkowanie – po wyczerpaniu baterii wystarczy, że wymienisz ją na nową

Zestaw zawiera:

  1 x szczoteczka soniczna SLIMSONIC (emitująca 22 tys. ruchów na minutę)
  2 x główka czyszcząca
  1 x bateria AAA
  1 x instrukcja w języku polskim
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