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Szczot. d/zęb. soniczna VITAMMY PEAR+etui
 

Cena: 185,86 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. + etui

Soniczna szczoteczka do zębów z funkcją wybielania VITAMMY Pearl+ Noire

Najlepsza szczoteczka to taka która nadąża za tempem twojego życia.

Jedź w podróż dookoła świata i zapomnij o ładowaniu. 45 dni szczotkowania na jednym ładowaniu. Ładujesz ją 6 razy w roku. W
zestawie etui do wygodnego przechowywania i przenoszenia. Sprawdzi się w domu i w podróży, higieniczne i praktyczne. Do szczoteczki
dołączony jest akumulator litowo- jonowy i ładowarka indukcyjna. Nie musisz kupować baterii i szczoteczka jest zawsze pod ręką.
Szczoteczka soniczna daje Ci czystsze zęby.

Vitammy Pearl + ma duże główki z włókien Dupont z zaokrąglonymi końcami. Unikatowa główka z miękkim elementem masującym i
kołnierzem do czyszczenia języka. Dbasz o całą jamę ustną przy pomocy jednej szczoteczki.

Nie musisz być dentystą by wiedzieć jak myć zęby.

Vitammy Pearl + posiada funkcję odliczania czterech części po 30 sekund, by dokładnie umyć każdą część jamy ustnej. Szczoteczka
elektryczna w ciągu minuty wykonuje około 8 tysięcy obrotów. Żadna zwykła szczoteczka tyle nie potrafi. Szczoteczka soniczna
wykonuje ponad 41 000 drgań. Wyobraź sobie jak dokładnie czyści zęby i walczy z próchnicą.
Szczoteczka soniczna przyda się do codziennej higieny każdemu.

Doskonale sprawdzi się w utrzymywaniu czystości aparatów nazębnych, ortodontycznych, koron, mostów i walce z kamieniem lub
próchnicą. 82 000 ruchów główki na minutę usuwa płytkę bakteryjną i zęby są czystsze niż kiedykolwiek. Dzięki ruchom wymiatająco-
pulsacyjnym Vitammy Pearl + delikatnie usuwa zabrudzenia i przebarwienia, nie uszkadzając szkliwa ani dziąseł. Zapewnia efekt
czystszych zębów już po kilku użyciach.
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Sprawia że nie widzisz różnicy w użytkowaniu tylko w efekcie.

Cicha praca <65 dB i redukcja drgań obudowy. Nie masz wrażenia że z szczoteczką w drganie wchodzi cała głowa. Łatwo Ci jest
przestawić się na coś nowego. Idealna w przypadku braku techniki i cierpliwości niezbędnych do prawidłowego mycia tradycyjną
szczoteczką.
Vitammy Pearl + wytrzymuje lata użytkowania.

Urządzenie i baza ładująca mają wodoodporność na poziomie 7 w ośmiostopniowej skali. Mogą być moczone wielokrotnie bez obawy o
ich uszkodzenie. Szczoteczki używasz codziennie, jest wielokrotnie moczona i zalewana. Nie musisz tracić czasu na jej konserwację.
Jest wodoodporna i zniesie użytkowanie przez lata. Testowaliśmy jej wykonanie w różnych warunkach. Po wielu myciach jest nadal
ładna i działa tak dobrze jak na początku.
Ładnie wygląda w łazience.

Szczoteczka soniczna do higieny jamy ustnej Vitammy Pearl + Noir jest jak czarna perła. Grafitowy panel dodaje jej szyku. Dopasowana
do harmonijnych wnętrz. Nie przypomina urządzenia tylko rzeźbę.
Nie tylko czyści ale i wybiela zęby.

Szczoteczka oprócz swoich uniwersalnych trybów działania: czyszczenie oraz masaż, posiada też funkcję wybielania. Tryby są
zmieniane dwoma, niezależnymi przyciskami. Intuicyjne sterowanie by myć zęby bez instrukcji.
Vitammy Pearl + jest wyprodukowana przez polska firmę.

Fabryka spełnia normy najnowszych dyrektyw UE o energooszczędności urządzeń. Masz pewność że zawsze będziesz mógł dokupić
końcówki lub skorzystać z serwisu reklamacji.

Dane techniczne:

SKU TOW012268
Kod EAN 5901793640358
BLOZ 7 9093128
Grupa produktów Szczoteczki soniczne
Kolor czarny
Marka VITAMMY
Zasilanie Akumulator

Skład zestawu:
1 szczoteczka, 2 końcówki, 1 ładowarka indukcyjna, 1 etui
Dodatkowe akcesoria etui podróżne

Rodzaj szczoteczki soniczna
Ilość drgań / ruchów na minutę 82 000 ruchów
Czas pracy 45 dni na jednym ładowaniu
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