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Szczoteczka soniczna dla dzieci 3+ VITAMMY Tooth Friends
Yellow NORO
 

Cena: 32,94 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NOVAMED SP.Z O.O.

Rejestracja sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Noro to ciekawski stworek, który zawsze chce wszystko wiedzieć. Jego ulubionym przysmakiem są wodorosty nori a największą pasją
książki detektywistyczne. Tropi bakterie ukryte między ząbkami.

Kolekcja szczoteczek sonicznych dla dzieci w 6 wyjątkowych, pastelowych kolorach
Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, od kiedy używać szczoteczki elektrycznej dla dzieci. Odpowiedzią na to jest Vitammy Tooth Friends
ułatwiająca dbanie o zdrowie i ząbki już od 3 roku życia. Kolorowe obudowy szczoteczek zachęcają do mycia. Technologia soniczna
ułatwia walkę z próchnicą.
Przyjaciele ząbka to: Granatowy Sashimi, Błękitna Nika, Zielona Kimchi, Żółty Noro, Różowa Chika, Fioletowy Tutfrut
Kolekcja wesołych szczoteczek elektrycznych od 3 lat.
Ciekawy projekt w kształcie jajka przyciąga wzrok i zachęca do mycia. Opinie rodziców pokazują, że szczoteczki elektryczne dla dzieci
pomagają w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Codzienne mycie ząbków szczoteczką soniczną zmniejsza ilość bakterii i ryzyko próchnicy.
Nowoczesna technologia soniczna teraz może chronić zęby twojego dziecka. Opinie dentystów poświadczają, że szczoteczki
elektryczne dla dzieci zapobiegają próchnicy lepiej niż zwykłe szczoteczki manualne.

Szczoteczka soniczna dla dzieci posiada:

Zasuwkę na szczoteczkę, która osłania ją przed zabrudzeniem. W zasuwce umieszczono higieniczny otwór wentylacyjny, który
odprowadza wilgoć.
Solidne wykonanie: jest energooszczędna, wodoodporna IPX6 i stworzona z wysokiej jakości materiału, który amortyzuje drgania
obudowy.
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Wymienną główkę z oryginalnymi, delikatnymi włóknami DuPont. Główkę należy wymieniać co trzy miesiące.
Wysoką wydajność 26 000 drgań na minutę. Drgania soniczne w szczoteczce elektrycznej chronią zęby i pomagają w pielęgnacji
dziąseł.
Miękki, silikonowy przycisk
2 tryby: Clean / Sensitive
6 różnych, wesołych nadruków. Szczoteczki można dopasować do charakteru dziecka lub wzorować się na ulubionych bohaterach.
Zasilanie przez jedną baterię AAA (dołączona do opakowania). Bateria wystarcza na 60 dni użytkowania. Myj zęby dwa razy dziennie i 2
minuty za każdym razem. Szczoteczka wyłączy się po 2 minutach mycia, by ułatwić Ci dbanie o higienę.

Dane techniczne

SKU TOW013602
Kod EAN 5901793640884
BLOZ 7 9095879
Grupa produktów Szczoteczki soniczne dla dzieci
Kolor Yellow NORO
Marka VITAMMY
Zasilanie Baterie
Skład zestawu Szczoteczka soniczna z skuwką, 1 główka, 1 bateria AAA, instrukcja
Rodzaj szczoteczki soniczna
Ilość drgań / ruchów na minutę 26000
Stawka podatku VAT 23%

Producent:

Novamed Sp. Z O.O.
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