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VITIS Sonic S20 szczoteczka soniczna do zębów
 

Cena: 342,00 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo DENTAID

Opis produktu
 

Szczoteczka soniczna VITIS Sonic S20 - efektywne i komfortowe mycie zębów

Szczoteczka soniczna VITIS SONIC S20 zapewnia higienę jamy ustnej na najwyższym poziomie, dzięki podwójnemu mechanizmowi
działania. Skutecznie usuwa resztki pokarmowe z powierzchni zębów i miejsc trudno dostępnych. Zapobiega rozwojowi bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie próchnicy, chorób dziąseł, przyzębia i nieświeżego oddechu.

Technologia soniczna pomaga zwalczać biofilm wykorzystując podwójne działanie:

Mechaniczne - wysoka intensywność drgań włosia szczoteczki sonicznej VITIS Sonic S20 do 40 000 ruchów na minutę pozwala na
wytworzenie fali dźwiękowej wykazującej efekt antybakteryjny. Szczoteczka dokładnie myje zęby i jest bezpieczna dla dziąseł.
Hydrodynamiczne - oparte na zjawisku kawitacji, w wyniku której z mieszaniny składającej się ze śliny, wody i pasty powstają bąbelki
czyszczące miejsca nieosiągalne dla włosia szczoteczek manualnych. Doskonale radzą sobie z zalegającą w przestrzeniach
międzyzębowych i okolicach dziąseł płytką nazębną.

Skuteczność działania szczoteczek VITIS Sonic potwierdzają przeprowadzone badania, które po trzech tygodniach użytkowania
wykazały:

zredukowanie stanów zapalnych dziąseł o 69%,
zmniejszenie liczby bakterii w jamie ustnej o 39%.

Jak działa szczoteczka soniczna VITIS Sonic S20?

VITIS Sonic S20 to szczoteczka elektryczna, której mechanizm generuje drgania soniczne o częstotliwości do 40 000 ruchów na minutę,
zapewniając efektywne i dogłębne oczyszczanie zębów. Wibracje soniczne rozbijają zalegającą płytkę nazębną, która jest główną
przyczyną próchnicy, zapalenia dziąseł, chorób przyzębia i halitozy. Mikro bąbelki penetrują i oczyszczają miejsca niedostępne dla włosia
zwiększając obszar czyszczenia w jamie ustnej. Szczoteczka soniczna VITIS Sonic S20 posiada trzy tryby pracy o różnej intensywności:
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Normalny - 31 000 drgań na minutę skutecznie usuwa bakterie chorobotwórcze,
Precyzyjny - 40 000 drgań na minutę zapewnia najwyższą efektywność i dokładność oczyszczania nawet trudno dostępnych miejsc,
Masaż - delikatne wibracje dedykowane dla wrażliwych dziąseł, poprawiające ich ukrwienie i kondycję.

Różnorodność trybów pracy pozwala na dostosowanie intensywności czyszczenia do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
Szczoteczka soniczna VITIS Sonic S20 jest dzięki temu chętnie polecana jako szczoteczka rodzinna.

Dwuminutowy TIMER z 30 sekundowym interwałem informuje o konieczności zmiany czyszczonego kwadrantu i pomaga zachować
optymalny czas szczotkowania. Po upływie 2 minut urządzenie automatycznie wyłącza się. Funkcja kontroli czasu mycia zębów
pozwala na dokładniejsze wyszczotkowanie zębów co wpływa na poprawę codziennej higieny jamy ustnej.

Antypoślizgowa rączka o ergonomicznym kształcie ułatwia swobodne manewrowanie szczoteczką. Odpowiednich rozmiarów główka o
anatomicznym kształcie i włóknami Tynex® łatwo dociera do każdego zakamarka jamy ustnej. Gruboziarniste włosie Tynex, wysokiej
jakości o odpowiednio wyprofilowane na końcach, chroni wrażliwe zęby oraz dziąsła przed podrażnieniami. Minimalizuje ryzyko
powstawania ubytków przyszyjkowych.

Do szczoteczki sonicznej VITIS SONIC S20 dostępne są dwa typy końcówek - średniej twardości oraz miękkie. Każda z głowic
wyposażona została w kolorowe znaczniki umożliwiające użytkownikom oznaczenie swojej końcówki.

Skład zestawu VITIS Sonic S20

szczoteczka soniczna VITIS Sonic S20,
dwie końcówki VITIS Sonic Medium,
ładowarka indukcyjna,
instrukcja obsługi,
karta gwarancyjna.

Szczoteczka soniczna VITIS Sonic S20 objęta jest dwuletnią gwarancją producenta.
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