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CURAPROX, Hydrosonic szczoteczka soniczna CHS100, 1
sztuka
 

Cena: 399,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent CURADEN POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Szczoteczka hydrosoniczna jest najbardziej efektywnym i pomocnym narzędziem w czyszczeniu zębów. Dzięki technologii sonicznej, nie
tylko włosie szczoteczki, ale również aktywne połączenie śliny, wody i pasty powstające w ustach w trakcie czyszczenia doskonale
oczyszczają powierzchnię zębów.

Włosie jest tu najbardziej istotne. Niewiarygodnie miękkie i cienkie włosie CUREN robi prawdziwą różnicę.
Włosie CUREN sczoteczki hydrosonicznej ma 0,152 mm. To sprawia, że dostęp do trudno dostepnych miejsc
jest ułatwiony dla niezwykle delikatnego czyszczenia.

 

Technologia soniczna powoduje, że włosie szczoteczki porusza się niewiarygodnie szybko. Oprócz doskonałego czyszczenia w
mieszance śliny, wody i pasty tworzą się drgania. Drgania te odpowiedzialne są za usunięcie biofilmu z bezpośrednich miejsc
czyszczących oraz z sąsiednich powierzchni, do których włosie nawet nie dociera. W nauce ten efekt nazywany jest efektem
hydrodynamicznym szczoteczki sonicznej.

Szczoteczka Curaprox Hydrosonic jest odpowiednia dla całej rodziny:

dla dzieci w wieku powyżej 4 lat
do aparatów ortodontycznych
do implantów
dla wrażliwych dziąseł
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Opakowanie zawiera:

szczoteczka Hydrosoniczna Curaprox CHS 100 - główka z włóknami CUREN; niesamowicie delikatna i efektywna. Mocny,
wydajny silnik - od 32000 do 42000 dgrań na minutę. Trzy tryby czyszczenia: intensywny, delikatny, masujący. Ergonomiczny
uchwyt ułatwia czyszczenie zębów pod prawidłowym kątem 45 stopni
główka szczoteczki Hydro Power z kolorową krawędzią CHS 200 Sensitive - idealna dla początkujących użytkowników; w
szczególnie łagodny i delikatny sposób zapewni zębom wysoki poziom czystości
uchwyt do końcówek międzyzębowych UHS 409,

podróżne etui zawierającym:

1. trzy sczoteczki do przestrzeni międzyzębowych - łatwiejsze w użyciu i bardziej efektywne niż nić dentystyczna: szczoteczka
międzyzębowa CPS 07 #℣佐⌡⌀挀稀攀爀眀漀渀愀⌡⍃倣℣, szczoteczka międzyzębowa CPS 09 #℣佐⌡⌁簀䈀琀愀⌡⍃倣℣, szczoteczka miedzyzębowa CPS 011 #℣佐⌡⌀樀愀猀渀漀
zielona)

2. CURAPROX Enzycal mini pasta, która jest idealna w połączeniu ze szczoteczką hydrosoniczną. Bardzo delikatna, wzmacnia
błonę śluzową jamy ustnej

ładowarka sieciowa 100-240V,
instrukcja w języku polskim wraz z opisem
instrukcja w języku angielskim (podstawa gwarancji)

Gwarancja

24 miesiące na wady materiałowe, produkcyjne i awarie.

Gwarancją nie są objęte

uszkodzenia urządzenia lub części urządzenia, które są spowodowane normalnym zużyciem; jeżeli urządzenie nie było prawidłowo
używane, naprawiane samodzielnie; jeżeli wskazówki bezpieczeństwa nie były zachowane.
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