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Szczot. d/zęb. soniczna VITAMMY AURUM ROSE
 

Cena: 209,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NOVAMED SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny
PRODUCENT: Novamed
ILOŚĆ: 1 szt.

Soniczna szczoteczka do zębów z unikatową funkcją polerowania VITAMMY Aurum Rose

Polecana wszystkim przykładającym wagę do efektywnej i systematycznej higieny jamy ustnej. Szczególnie dla poszukujących
szczoteczki sonicznej z różnorodnymi trybami pracy.

vitammy aurum roseWszystko zaczyna się od główki, zaawansowanej główki
Innowacyjna głowica masująca dziąsła i czyszcząca język.

Profesjonalna pielęgnacja całej jamy ustnej w własnej łazience. Możesz dbać o zęby, język i dziąsła podczas jednego mycia. Specjalna
konstrukcja główki Vitammy Aurum Rose amortyzuje drgania. Zmniejsza to dyskomfort wywołany u niektórych czyszczeniem
szczoteczką soniczną.
Perfekcyjna sylwetka
Innowacyjna obudowa o smukłej linii

Wyższy komfort użytkowania i cicha praca < 65 dB dzięki redukcji drgań obudowy. Harmonijna forma nawiązująca do klasycznych
wzorów z panelem w kolorze różowego szafiru.

Cała moc na główkę
2 x bardziej efektywne czyszczenie.

Nowość wśród zaawansowanych modeli szczoteczek sonicznych Vitammy. Znakomicie czyści zęby, wybiela i masuje delikatnie dziąsła.
45 dni dookoła świata
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45 dni działania na jednym ładowaniu.

Przy użytkowaniu Vitammy Aurum Rose dwa razy dziennie, przez 2 minuty szczoteczka może działać nawet do 45 dni na jednym
naładowaniu. Szczoteczka posiada nowoczesny litowo-jonowy akumulator. Nigdy już nie zaskoczy Cię rozładowana szczoteczka.
Korzystaj z niej w domu i w podróży. Vitammy Aurum Rose posiada wskaźnik naładowania. Jeśli wskaźnik miga oznacza to że
szczoteczkę należy naładować.

Nieźle się ustawia
5 trybów szczotkowania.

Szczoteczka soniczna Vitammy Aurum Rose jest jeszcze skuteczniejsza w walce z płytka bakteryjną i osadem nazębnym dzięki
zwiększonej intensywności drgań. Szczoteczka posiada 5 trybów pracy, w tym program wybielający (Whitening) na którym szczoteczka
wykonuje aż 96 000 drgań sonicznych na minutę. Specjalny program Soft doskonale sprawdzi się u osób z nadwrażliwością czy
krwawiącymi dziąsłami. W tym trybie szczoteczka zwalnia, co sprawia, że jest całkowicie bezpieczna dla zębów i dziąseł, nawet dla osób
z paradontozą.

Maksymalnie wymiata
Bardzo wysoka energia 96 000 ruchów główki na minutę.

Szczoteczkę Soniczną Vitammy Aurum Rose wyróżnia wyjątkowa prędkość – nawet do 96 000 drgań sonicznych na minutę.

Zabiorę Cię właśnie tam
Etui i ładowarka indukcyjna w komplecie.

Etui ułatwia higieniczne przenoszenie szczoteczki. Przydatne w podróży. Wodoodporna ładowarka indukcyjna szybko naładuje
szczoteczkę za każdym razem gdy tego potrzebujesz.

Klasa wodoszczelności: IPX7

Dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych i okolic dziąseł- zwłaszcza miejsc, do których nie docierają tradycyjne szczoteczki.
Efektywne usuwanie płytki bakteryjnej wysoką energią drgań. Masaż i wzmocnienie dziąseł. Wybielanie. Utrzymywanie czystości
aparatów nazębnych, ortodontycznych, koron, mostów, itp. Idealna w przypadku braku techniki i cierpliwości niezbędnych do
prawidłowego mycia tradycyjną szczoteczką. Zawartość opakowania: 1 szczoteczka, 2 końcówki, 1 ładowarka indukcyjna, 1 etui, 1
instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

SKU TOW013152
Kod EAN 5901793640594
BLOZ 7 9094216
Grupa produktów Szczoteczki soniczne
Marka VITAMMY
Zasilanie Akumulator

Skład zestawu:
1 szczoteczka, 2 końcówki, 1 ładowarka indukcyjna

Rodzaj szczoteczki soniczna
Ilość drgań / ruchów na minutę 96 000 ruchów
Czas pracy 45 dni na jednym ładowaniu
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