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WHITEWHASH WHITENING SW2000 - SZCZOTECZKA
SONICZNA
 

cena: 228,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent whitewash laboratories

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Szczoteczka soniczna Whitewash SW2000 to szczoteczka do zębów z zaawansowaną technologią soniczną. Szczotka umożliwia
skuteczne usunięcie płytki nazębnej, gwarantując nam zdrowe zęby i dziąsła. Dynamiczny przepływ cieczy, jaki wykorzystuje
szczoteczka soniczna, przyczynia się również do wybielania zębów poprzez usuwanie osadów i przebarwień. Klinicznie udowodniono,
że jest bardziej skuteczna w usuwaniu płytki nazębnej niż ręczna szczoteczka do zębów.

Gwarancja zadowolenia:

* Bardzo skuteczne usuwanie płytki nazębnej
* Naturalnie bielsze zęby
* Redukcja kamienia nazębnego
* Poprawa zdrowia dziąseł
* Redukcja przebarwień
* Lepsze dotarcie i oczyszczenie miejsc trudno dostępnych
* Skuteczne czyszczenie dla osób z implantami, mostami czy noszących aparaty ortodontyczne
* Klinicznie udowodnione zmniejszenie ilości chorób przyzębia
* Uczucie niezwykłego odświeżenia

Dane techniczne:

Posiada 3 tryby pracy:

Clean - dokładne, standardowe czyszczenie zębów
Sensitive - delikatne czyszczenie zębów
Masage - masaż i stymulacja dziąseł

Nowoczesne, dwupoziomowe włosie końcówki szczoteczki skutecznie usuwa osad nazębny oraz dociera do trudno dostępnych miejsc.
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Końcówka szczoteczki posiada specjalną powierzchnię pozwalającą na usunięcie osadu z języka i odświeżenie oddechu.
Posiada gumową osłonkę na tylnią część główki, która chroni zęby przed uszkodzeniami, główka nie wibruje plastikiem na szkliwie.
2-minutowy timer - Szczoteczka wyłącza się automatycznie po upływie 2 minut. Tyle wg. lekarzy dentystów wynosi zalecany czas
czyszczenia zębów.
Quadpacer - Zęby podzielone są na cztery strefy (kwadranty) - górna lewa i prawa oraz dolna lewa i prawa strefa. Co 30 sekund pojawia
się sygnał tzw.interwał, który informuje Cię o powinności przejścia do mycia następnej strefy

Szczoteczka wyposażona jest we wskaźnik baterii, pokazujący stan naładowania szczoteczki litowo-jonowy akumulator pozwala na
korzystanie ze szczoteczki bez jej ponownego ładownia przez okres 10 dni

Opakowanie zawiera:

Szczoteczkę Whitewash SW2000,
3 końcówki czyszczące,
Ładowarkę,
Gwarancję 12 miesięcy,
Instrukcję obsługi w języku polskim.
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